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Секція 1 

Теоретично-методологічні та психолого-педагогічні аспекти 

навчання природничих дисциплін в закладах вищої освіти / 

Theoretical, methodological and psychological-pedagogical aspects of 

teaching natural science disciplines in institutions of higher education 

 

Bukovinian State Medical University 
 

Filipets Nataliia, Filipets Olena 
 

METHODS OF HIGHLIGHTING PHARMACOTHERAPY ISSUES IN 

DISTANCE LEARNING 
 

The situation in the world caused by the coronavirus pandemic 

(COVID-19) has prompted almost the entire pedagogical community to 

maximize the continuity of the educational process and the rapid introduction 

of new changes in the field of teaching and learning [1]. This issue is 

extremely acute for higher education institutions of Ukraine, whose tasks are 

currently aimed at implementing strategic goals in the field of quality 

assurance in higher education and achieving the appropriate level of all 

international requirements [2]. The problem of training competitive specialists 

is especially important for the medical industry. Today in Ukraine there is a 

shortage of qualified doctors [3]. Quite a difficult situation was caused not 

only by coronavirus disease, but also by the long-lasting armed conflict in 

eastern Ukraine. One of the reasons for the shortage of doctors in many 

specialties is the growing number of young people, especially in the border 

regions of Ukraine, wishing to obtain higher education abroad. Significant 

motivational stimulus for study in local universities is the implementation of 

an anticipated stage of reforming medicine – raising the level of medical 

education [4]. Given the above, the exchange of pedagogical experience and 

the introduction of effective methods of distance learning to ensure effective 

interaction between teacher and student as a factor of professional motivation 

is relevant [5]. 

The purpose of our research is to highlight the methodological 

approaches to teaching pharmacotherapy to medical students in terms of 

distance learning. 

One of the advantages of distance education is the ability to improve 

their own self-study skills, but a significant disadvantage is the impossibility 
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of a lively discussion of the fundamental and clinical aspects of 

pharmacotherapy. Given this, it is almost realistic to use the technology of 

interactive learning and maximum visualization of the learning process. When 

teaching the basics of pharmacotherapy at the Department of Pharmacology of 

BSMU, situational problems with a simulated clinical situation are used, the 

solution of which involves not only one correct answer, but the characteristics 

of the signs for a reasonable choice of the most effective drug. The following 

issues are usually discussed: the advantages of certain pharmacological 

classes, similar in direction of influence, their separate groups and 

representatives are discussed; compliance of drug mechanisms with 

pathogenetic features of the process; selectivity of action; range of side 

effects, measures to prevent side effects; doses and routes of administration of 

drugs.  

Consideration of such a number of issues involves the participation of 

each student in the discussion of the situation and the quality of the task 

performance depends on individual preparation for practical training. Thus, 

the use of the interactive method provides an opportunity to outline the 

problem and compose the main thematic issues to facilitate the holistic 

perception of the educational material by the student audience. At the same 

time, the lack of direct classroom work and the use of visual aids activates the 

creative potential of teachers to ensure the visualization of the educational 

process. Generalization of various amounts of information and computer 

presentation of educational material requires additional time for the teacher. 

However, careful selection and proper demonstration material of practical 

training will ensure the implementation of such educational tasks as improving 

the efficiency of information and its assimilation, as well as improving the 

convenience and quality of teachers‘ work [6]. Visualization tools for 

pharmacotherapy are not only videos, but tables and classification schemes, 

pharmacological characteristics of drugs, sequential stages of mechanisms of 

action with coverage of the localization, target organs, unwanted side effects; 

drugs in original packaging, medicinal plants. 

Thus, in addition to the development and implementation of online 

programs in the form of webinars, seminars, video scenarios of medical 

modeling and disease courses [7], compensation for lost opportunities for live 

participation in learning, research and clinical work of the student is a 

proposed option of interaction and visualization of learning. 
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time of the classroom, intensifying the students communication with teacher 

and students among themselves [1, p. 56; 2, p. 12; 3, p. 90]. 

The specificity and complexity of teaching human anatomy is due to the 

significant the volume of the material being mastered, the complexity of the 

spatial imagination of individual anatomical formations, features of 

topographic and anatomical interactions [4, p. 12; 5, p. 89; 6, p. 45]. Modern 

advances in medicine are impressive: they carry out operations on the brain, 

heart, transplantation of tissues and severed body parts, blood transfusion, 

plastic operations, synthesized and successfully applied hormones, vitamins, 

treat diseases and prevent many with the help of drugs, use artificial 

respiration and blood circulation, artificial kidney. Therefore knowledge of 

human anatomy and physiology is essential [9, p. 67]. 

Therefore, the main goal practical training is to ensure that students 

acquire more practical skills in preparation, learning syntopy, holotopy and 

skeletotopy of organs, parts of the human body; provide an integrated view of 

macro- and microbuds of each organ. With general patterns layer-by-layer 

structure, the student can get acquainted with the when watching videos that 

demonstrate the preparation process superficial structures and deeply located 

organs [7, p.78; 8, p. 32]. 

Students should explain the importance of anatomy in the training of a 

specialist, emphasizing that the knowledge gained about the structure of the 

human body, its organs and systems are important not only for the 

development of other biomedical disciplines, but also for future practical 

work. From the first lessons you need to convince students in the exceptional 

value of anatomical preparations for the study of anatomy human - the basis of 

all medicine [10, p. 17; 11, p. 28]. 

Questions have a special focus variant anatomy. If students have 

mastered the anatomy of the corresponding organ well or organ systems, they 

are interested in information about options anatomical structure, while the 

clarity of presentation is of great importance. Explaining the material, the 

teacher can write on the board in English and Latin all nomenclature 

anatomical terms. Expedient use of original diagrams and drawings [12, p.72]. 

So, in the maelstrom of modernized technologies, young people have 

the opportunity to learn how the essence of the subject in practical training, 

and to study in detail the specifics the chosen direction on the circles and show 

already your first results on interuniversity olympiads and conferences. 
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ABOUT THE IMPORTANCE OF THE MEDICAL STUDENT CLUB 
 

The defining trends in the development of the world educational system 

are becoming deepening its fundamentalization, strengthening its humanistic 

orientation, spiritual and general cultural component of education, the 

formation of students a systematic approach to the analysis of complex 

technical and social situations, strategic thinking, education of social and 

professional mobility. The need to maintain high competitiveness on the 4-

dynamic the labor market also requires instilling aspirations and skills for self-

study, self-education and self-improvement during the entire active working 

life. The task of students; research work is to develop skills search, research 

activities, creative solution of scientific problems, and also in the formation of 

skills in the application of scientific research methods in practice [1, p. 12; 2, 

p. 23]. 

Through participation in scientific work, the student develops skills in 

working with various information sources. There are several areas of 

productive learning, in particular, this creating motivation for students [11, 

p.37; 12, p.32]. That is, it is the teachers ability to interest the student subject 

or topic for further absorbed study. Yet another the starting mechanisms are 

the creation of conditions for the formation of new motivations; ensuring 
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greater alignment of organizational forms and training tools; intensification of 

students; mental work due to more rational using the time of the classroom, 

intensifying the students communication with teacher and students among 

themselves [3, p. 87; 4, p. 43; 7, p. 56; 8, p. 98]. 

As for each individual case, then it is necessary to apply a specific way 

to overcome obstacles in the educational sphere. Stimulating and motivating 

learning techniques will increase interest in learning and awareness of 

assimilation of educational material, which should have a positive effect on 

the quality of knowledge assimilation [9, p.65; 10, p.65]. Presence in method 

structure admission organization reverse; communication determines the 

controllability of the learning process and provides the possibility of 

corrective actions directly during its implementation [5, p. 21; 6, p. 54]. The 

task of the teacher, as the head of the scientific student circle is, first of all, to 

promote the formation of students; interest in scientific creativity. 
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IMPROVING IT EDUCATION AT HIGHER SCHOOL WHEN 

TEACHING MEDICAL AND BIOLOGICAL PHYSICS 

 

Modern approaches to teaching medical and biological physics in higher 

education require the active use of information technology, which allows to 

implement a personality-oriented approach and contribute to the improvement 

of professional competencies of future professionals. 
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Information communication is the most popular and widespread activity 

of young people in everyday life. Students write messages to each other, 

communicate on social networks, post information, etc. Communicating via 

smartphones and tablets has become a routine for the younger generation, so 

there is a need to give these mobile devices a chance to be integrated into the 

context of training. In other words, instead of reacting to a mobile phone or 

smartphone turned on in a foreign language class with a ban, you should look 

at the situation from another angle. How can you combine a basic lesson with 

a form of work where a mobile device would be used. Complementing the 

work with the textbook, smartphones and tablets offer many opportunities to 

organize classes creatively. Changing the forms of work in the classroom with 

the use of information technology can have a positive effect on students' 

motivation. Performing tasks with smartphones allows them to work at their 

own pace, which in turn will help to overcome internal fears as for learning 

the subject. In addition, students receive assignments depending on their 

personality and according to their level of foreign language proficiency. 

Modern gadgets are good helpers in the organization of team work and 

individual work of students in the classroom and beyond, as well as in their 

independent work. 

Thus, the basic purpose of classes in medical and biological physics is 

to stimulate students' communicative activity. 

Quizlet is one of the modern platforms that allows each student to study 

any topic with confidence, without worrying about the end result. Quizlet 

helps you memorize new concepts using ready-made card networks or 

creating your own database of terms. In addition, a teacher can use built-in 

tests, games and quizzes. You can work with everyone at the same time using 

an interactive whiteboard or give an individual task to each student in their 

own virtual group using the link.  

Quizlet has many built-in free modules that easily motivate students and 

promote their intellectual development. In particular, the Quizlet platform has 

seven different ways of working, including five learning modes. The first 

mode – "card mode" allows you to memorize new words, terms and 

definitions. The next mode allows you to build a learning plan based on the 

study of the module material, set a deadline for the study of all cards and 

receive reminders from the application. "Writing mode" assesses the level of 

material acquisition when typing. In order to complete this mode, you must 

answer all the questions correctly twice. In the "spelling mode" it is necessary 
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to spell what is said. In the "testing mode" the teacher can choose different test 

options. In the "selection mode" students compete in time for the correct 

choice of terms to definitions. The Quizlet program can be used effectively 

during both full-time and distance learning, which improves the standards of 

higher education [1]. 

Modern information technologies significantly optimize the work of the 

teacher, allow to fill the class with new content, create a favorable atmosphere 

for work. The use of the platform helps to turn a normal lesson in medical and 

biological physics into a bright, cognitive lesson with a wow-effect. Today's 

teachers understand that the Internet is a powerful tool for creating a 

successful situation for all participants of the educational process, feedback 

and instant result, in particular. In addition, the organizing English classes in 

high school using the application allows you to quickly organize the 

submission of new material, as well as to track the process of taking the test in 

real time. The tests taken can be stored and analyzed.  

When conducting new forms of classes in higher medical school using a 

mobile application, the teacher forms future doctors' professional and socio-

personal qualities that allow him to fully realize his intellectual potential, 

namely: 

• develops thinking, memory, attention; 

• foams independence in decision-making; 

• the skill of quick memorization of new material is practiced; 

• creates interest in the lesson. 

The use of IT expands the boundaries of the educational process and 

improves the standards of higher education, which is especially importants in 

today's distance learning. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ 

ЛІКАРІВ 
 

Викладання клінічних дисциплін у вищих медичних навчальних 

закладах на сучасному етапі зазнало суттєвих змін, пов‘язаних з 

карантинними заходами, зумовленими пандемією коронавірусу COVID-

19. Перш за все зазначені зміни стосуються необхідності переходу на 

дистанційну або комбіновану форму навчання. На сьогодні кожний 

вищий медичний навчальний заклад має певний позитивний досвід 

участі в дистанційному навчанні, який адаптований і доведений до 

оптимального з урахуванням особливостей дисципліни, що викладається 

студентам.  

Основною задачею викладання на випускних курсах є 

систематизація знань, отриманих за попередні роки навчання, та більш 

глибоке вивчення дисципліни з урахуванням різноманітних клінічних 

ситуацій та особливостей перебігу захворювань. В умовах карантину чи 

не єдиним можливим варіантом здобуття знань стає дистанційне 

навчання. Інноваційні технології дистанційного навчання, що 

використовуються в медичному виші, стали ключовою ланкою в 

організації роботи студентів під час карантину та привели до суттєвих 

змін в організації навчального процесу. Зокрема, це стосується й 

клінічних кафедр. Дистанційне навчання здійснюється за допомогою 

програмного забезпечення: на платформі Moodle BigBlueButton 

(асинхронне навчання) та за допомогою конференцсервісу ZOOM Cloud 

Meetings  та Google Meet (синхронне навчання). Платформа Youtube 

застосована для завантаження лекцій, інструкцій, клінічних випадків 

тощо. Оперативний зв‘язок та координація дій співробітників 

здійснюється через сервіс Viber, Telegram. та телефоном. Для 

координації дій студентів застосовується Telegram Messenger  та 

телефонний зв‘язок. Поєднання можливостей кожного сервісу дозволяє 

успішно в режимі реального часу проводити дистанційне навчання, 

надавати студентам інформаційну підтримку, контролювати виконання 

завдань, роботу з тестами, коментувати відповіді та направляти дії 

студентів. Впровадження дистанційного навчання  у вищих медичних 
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закладах на сьогодні корінним чином змінило підходи до підготовки 

майбутніх лікарів, полегшивши доступ до отримання знань з 

удосконалення їх практичних навичок. Для реалізації цієї програми 

викладачі розробили та розмістили на платформі дистанційного 

навчання Moodle блоки практичних занять,  відеолекції, тестові завдання 

до кожного розділів предмету, основну та додаткову літературу, 

нормативно-правове забезпечення. Засвоєння матеріалу практичного 

заняття закінчується тестовим контролем.  Тестові завдання представлені 

у двох файлах, а саме: з відповідями та без відповідей. Це дає змогу 

студенту вивчити та перевірити свої знання. Під час практичного заняття 

студентів активно залучають до обговорення нового матеріалу за 

допомогою усної відповіді або чатів. Протягом практичних занять 

студенти також закріплюють знання, вирішуючи клінічні задачі, що 

створені за принципом вибору правильної відповіді, яку студенти 

повинні відмітити в чаті. Потім студент, який найшвидше надав 

правильну відповідь, пояснює свій вибір вголос. На практичному занятті 

також обов‘язково проводиться розбір клінічних задач та тестів у рамках 

підготовки студентів до ліцензійного іспиту «Крок-2». У зв‘язку із тим, 

що на період карантину немає можливості демонструвати хворих, на 

практичних заняттях проводиться показ відеоматеріалів. Сторінка 

кафедри на Moodle чітко структурована за окремими дисциплінами, що 

дозволяє студентам добре орієнтуватися в наданому матеріалі. У зв‘язку 

з карантином, викладачі освоюють нові форми проведення навчального 

процесу та його контролю. Протягом навчання викладачі розглядають із 

студентами теоретичний матеріал за допомогою презентацій і проводять 

розбір клінічних випадків із застосуванням кейс-пакетів в галузі 

дисципліни, що викладається. 

Отже, використання дистанційного навчання при вивченні 

клінічних дисциплін дозволяє опанувати матеріал шляхом використання 

комп‘ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують 

iнтерактивну взаємодію викладачiв та студентів на певних етапах 

навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi. 

Реформи в системі охорони здоров‘я сприяють розвитку нових підходів у 

навчанні, удосконаленню методичних технологій викладання, в тому 

числі на випускних курсах медичних закладів, що спонукає випускників 

володіти на більш високому рівні професійними навичками, 

ораторськими здібностями, вміло використовувати елементи ділового 
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спілкування, а також бути конкурентоспроможними, комунікабельними і 

швидко адаптуватися до сучасних умов роботи.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ 

СТУДЕНТАМ МЕДИЧНИХ  ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Реформування системи охорони здоров'я потребує обов'язкової 

зміни форм і методів підготовки кваліфікованого фахівця та 

вдосконалення освітнього процесу в медичних закладах вищої освіти 

(ЗВО) [3]. Розшифровка подвійної спіралі ДНК породила принципово 

нові напрямки науки, на сьогодні суттєво розширились наші уявлення 

про структуру та функціонування генома, відомий механізм синтезу 

білка, розшифровано генетичний код, виявлена зворотня транскриптаза 

пухлинних РНК-вірусів, запропонований метод ПЛР.  Ці та інші 

відкриття створили реальну базу для розробки методів молекулярної 

діагностики, удосконалення генної інженерії з метою отримання 

лікарських речовин, патогенетичного та етіотропного лікування не лише 

спадкової патології людини, а й мультифакторних, інфекційних, 

онкологічних захворювань. Все більшого поширення набувають 
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мікрочіпові технології, розроблені на основі об‘єднання досягнень 

інформатики і молекулярної генетики. Все вищесказане обумовлює 

необхідність більш глибокого вивчення розділу молекулярної генетики в 

процесі викладання  медичної біології у вищих навчальних закладах, а 

також вказує на потребу отримання студентами медиками сучасних 

знань, які не лише розширюють загальну освіченість, але й дадуть 

можливість використовувати їх у майбутній лікарській практиці [1].   

Формування стійкого пізнавального інтересу у студентів до 

вивчення молекулярної генетики може бути досягнуто чітким 

викладанням  нового матеріалу, забезпеченням зв‗язку нового матеріалу 

з попередньо засвоєними знаннями, розглядом сучасного стану проблем; 

використанням сучасних методів викладання нового матеріалу (лекції, 

дискусії, бесіди, розгляд презентацій, практичні заняття, робота з 

мікроскопом, самостійна дослідницька робота); вільним доступом 

студентів до всіх навчальних  та наукових матеріалів; систематичним 

контролем рівня засвоєння знань, пошуком різних форм перевірки знань 

(тести, малюнки, діаграми, ідентифікація мікро- та макропрепаратів, 

фронтальне та індивідуальне усне опитування, розв‗язування задач біля 

дошки), забезпеченням диференційного підходу в складанні 

індивідуальних завдань з урахуванням рівня підготовленості студента. 

Велике значення для підвищення мотивації навчання має доброзичливий, 

позитивний та щирий підхід у роботі зі студентами [2]. Для успішного 

забезпечення навчального процесу співробітниками кафедри були 

підготовлені необхідні матеріали методичного забезпечення занять. З 

цією метою розроблені тексти лекцій в друкованому та в електронному 

вигляді, аудіолекції та мультимедійні презентації, студентам забезпечено 

вільний доступ до лекційного матеріалу. До кожного практичного 

заняття створені методичні вказівки з урахуванням необхідних моментів, 

що забезпечують педагогічно грамотну організацію навчального процесу 

на всіх його етапах.  Для кращого розуміння і запам'ятовування 

матеріалу всі практичні заняття супроводжуються презентаціями. 

Організаційна структура практичного заняття передбачає наявність трьох 

його етапів: підготовчого, основного і заключного.  Важливу роль у 

професійному становленні майбутнього медика відіграє основний етап 

заняття, який поділяється на дві частини: теоретичну, яка передбачає  

початковий та поточний контроль знань по темі заняття і розбір 

найбільш незрозумілих питань теми та  практичну частину. Для занять з 
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розділу молекулярної генетики практична частина включає рішення 

задач з синтезу білка, на встановлення послідовності нуклеотидів в ДНК, 

іРНК, антикодоні тРНК, використовуючи принцип комплементарності;  

обчислення кількості нуклеотидів, їх процентне співвідношення в 

ланцюзі ДНК, іРНК; кількості водневих зв‘язків в ланцюзі ДНК, іРНК;  

визначення довжини, маси ДНК, іРНК;  визначення послідовності 

амінокислот по таблиці генетичного коду;  визначення маси ДНК, гена, 

білка, кількості амінокислот та нуклеотидів.  Заключний етап 

практичного заняття передбачає узагальнення та систематизацію, 

кінцевий контроль і самоперевірку знань і умінь, підведення підсумків 

практичного заняття, організацію самостійної позааудиторної діяльності 

студентів. Таким чином, завдяки вдосконаленню викладання розділу 

«молекулярна біологія» при вивченні медичної біології у студентів 

формується системний погляд на механізми реалізації генетичної 

інформації, студенти набувають необхідних знань та умінь, 

використовуючи інформаційно-комунікаційні джерела з молекулярної 

біології, які знайдуть своє застосування в майбутній професійній 

діяльності при вирішенні складних проблем медицини. 
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ІННОВАЦІЙНІ ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 
 

Останніми роками збереження потенціалу та примноження 

здоров‘я нації є предметом значної уваги науковців та фахівців у галузі 

фізичної культури і спорту. Серед науковців ведеться активний пошук 

ефективних педагогічних моделей і технологій оздоровлення молоді. 

Зокрема, питання збереження здоров‘я, здорового способу життя, його 

складових, чинників впливу знайшли своє відображення у дослідженнях 

– В. Бальсевича, Г. Грибана, О. Дубогай, Н. Завидівської, В. Корягіна, 

Т. Круцевич, С. Присяжнюка, Л. Сущенко, D. Kirk, Е. Prystupa, 

W. Wiesner, К. Zaton та ін. [2, c. 84].   

Однією з проблем фахівці називають падіння інтересу до 

традиційних занять з фізичного виховання. А саме: відсутність 

можливості вибору форми занять, невдоволення змістом програм 

освітнього процесу фізичної культури. Формування у студентів 

усвідомленого прагнення до самостійного фізичного вдосконалення 

шляхом активізації фізкультурної освіти через інноваційні 

інформаційнo-комунікаційнi технології вважається одним із головних 

завдань фізичного виховання [2, c. 29]. 

B умовах погіршеної епідеміологічної ситуації в Україні, 

спричиненої поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19) було 

рекомендовано запровадити дистанційне навчання у закладах вищої 

освіти. Виші самостійно визначають, як організувати освітній процес в 

умовах карантину та які технології використовувати для дистанційного 

навчання, яке має бути збалансованим і давати студентам можливість 

досягти результату навчання [3].  

Зростання інтересу студентської молоді до занять фітнесом та його 

різновидів є однією з ефективних і привабливих для студентiв систем 

фізичних вправ оздоровчої спрямованості. Раціональне застосування 

доступних та ефективних засобів фітнеcу під час створення 

інформаційного середовища занять з фізичного виховання зі студентами 

закладів вищої освіти сприятиме зміцненню особистого здоров‘я, 
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підвищенню адаптаційних можливостей та працездатності, корекції 

тілобудови, а також підготовці гармонійно розвинених 

висококваліфікованих фахівців з урахуванням конкретних вимог щодо їх 

професійної психофізичної компетентності  [1, c. 269].   

На нашу думку, використання сучасних фізкультурно-оздоровчих 

технологій в процесі фізичного виховання дає змогу молоді швидше і 

якісніше оволодіти новими вміннями та навичками, які сприятимуть 

підвищенню рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості 

студентів. Для реалізації цього необхідно довести студентам соціальну 

роль оздоровчого фітнесу в розвитку гармонійної особистості, 

забезпечити пізнання науково-біологічних та практичних основ фітнес-

технологій та здорового способу життя, сформувати у них мотиваційно-

ціннісне ставлення до оздоровчого фітнесу, сприяти фізичному 

вдосконаленню та сформувати потребу в систематичних заняттях з 

фізичного виховання. 

Експериментальний комплекс з оздоровлення та фізичного 

розвитку студентів розроблявся, виходячи з положень теорії оздоровчої 

фізичної культури. Комплекс навчальних занять оздоровчим фітнесом 

складався відповідно до загальноприйнятих методичних принципів на 

основі психологічної, педагогічної, структурної закономірностей, а 

також закономірностей формування рухових дій. Всі вправи в 

комплексах відрізнялись одна від одної. Один і той же рух не 

повторювався двічі. Це означало, що одну і ту ж групу м‘язів кожен раз 

опрацьовували по-різному, використовуючи нові рухи [1, c. 281]. 

Отже, інноваційні оздоровчі фітнес-технології виконують важливу 

роль у формуванні особистісно-суспільних та морально-вольових 

якостей студентів. Активний прояв студентів у фізкультурно-оздоровчій 

діяльності – необхідна умова розвитку соціального індивіду, що набуває 

якості цілеспрямованого впливу на особистість згідно її потреб. Під час 

дослідження встановлено, що формування здорового способу життя 

студентів вищих закладів освіти це процес набуття знань, умінь, навичок 

про здоровий спосіб життя, що забезпечує фундамент фізичного, 

духовного добробуту та успіхів у фаховій діяльності за обраною 

спеціальністю в умовах дистанційного навчання. 

Підставою для визначення шляхів удосконалення фізичної 

підготовки студентів під час дистанційної форми навчання пропонуємо 

вважати: надання можливості студентам вибирати види спорту та 
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фізкультурно-оздоровчі системи для підвищення рівня фізичної 

підготовленості за власним бажанням; створення сприятливих умов для 

самостійних занять студентів у бажаний час та за особистим 

розпорядком дня, забезпечення студентів обсягом знань, необхідних для 

самостійного планування занять фізичними вправами під час 

індивідуальних консультацій та особистого щоденника саморозвитку. 
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ВИВЧЕННЯ ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ У КУРСІ МЕДИЧНОЇ ТА 

БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ   
 

Курс медичної та біологічної фізики є важливим етапом підготовки 

кваліфікованого медика. На думку члена-кореспондента АПН України 

О. В. Чалого, досягнення сучасної медицини нерозривно пов‘язані з 

успіхами фізики. Ця обставина визначає необхідність вивчення 

студентами медичних ВНЗ медичної та біологічної фізики [1, с.4]. 

Сучасні спеціалісти в галузі природничих наук (хімія, біологія, 

медицина) повинні відповідати критеріям усебічно розвиненої 

особистості, глибоко розуміти природні явища і процеси, що стосуються 

їх спеціальності, уміти кваліфіковано застосовувати набуті знання в 

практичній діяльності.  

Одним із фундаментальних у сучасній фізиці є поняття 

http://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/76975/
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коливальних і хвильових процесів. Сучасна фізика поряд з 

елементарними порціями речовини (молекулами) оперує квантами хвиль 

(механічних – фонони, електромагнітних – фотони, спінових – магнони 

тощо). І навпаки, при вивченні явищ в масштабах мікросвіту часто 

доводиться розглядати мікрочастинки не як непроникні тіла, а як хвилі де 

Бройля.  

Багатьом процесам, що відбуваються в організмі людини, також 

властива періодичність (тиск крові в судинах, об‘єм повітря в легенях, 

зміна значень біопотенціалів тіла людини). Для визначення особливостей 

функціонування того чи того органу проводять запис періодичних 

процесів, які супроводжують його функціональну діяльність, з 

подальшим його аналізом [1, с. 146–147]. Важко уявити сучасну 

медицину без застосування діагностики органів за допомогою 

механічних та електромагнітних хвиль.   

Дослідженню коливальних та хвильових явищ приділяється значна 

увага в курсі медичної та біологічної фізики. При вивченні практично 

всіх його розділів передбачено виконання відповідних лабораторних 

досліджень [1; 2]. На жаль, при всій різноманітності явищ і процесів, що 

супроводжують генерацію і розповсюдження хвиль (інтерференція, 

дифракція, поляризація, дисперсія, спектральний аналіз тощо) у 

лабораторних роботах мають справу тільки з двома типами хвиль: 

електромагнітними і механічними. 

Поза межами розгляду залишаються інші типи хвиль, зокрема 

теплові, які виникають при модульованому нагріванні середовища і 

являють собою коливання температури, що поширюються у просторі [3]. 

Унікальною властивістю цих хвиль, на відміну від електромагнітних і 

акустичних, є сильне затухання (приблизно в 500 разів на відстані, що 

дорівнює довжині хвилі). Ця особливість робить теплові хвилі зручним 

засобом при безруйнівній пошаровій дефектоскопії непрозорих об‘єктів, 

наприклад, виробів напівпровідникової електроніки [4].   

На поверхню досліджуваного тіла спрямовують модульоване за 

інтенсивністю випромінювання. В області періодичного нагрівання 

речовини створюється своєрідний «тепловий зонд». Скануючи цим 

зондом поверхню зразка, можна виявляти підповерхневі ділянки з 

неоднорідностями теплових або механічних властивостей (відшарування, 

тріщини, пустоти тощо). До того за рахунок зміни частоти модуляції 
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джерела нагрівання, можна змінювати  діаметр зонду, а також глибину 

його проникнення у зразок.  

Сильне затухання значно ускладнює безпосередню реєстрацію 

теплових хвиль, тому найчастіше їх детектують за супутніми явищами, 

наприклад реєструючи акустичні хвилі, що виникають за рахунок 

періодичного теплового розширення і стискання в області проходження 

температурної хвилі або в прилеглому до поверхні зразка шарі повітря – 

фототермоакустичний ефект [4].  

Можливість використання теплових хвиль у медичних 

дослідженнях для виявлення чужорідних тіл у біологічних тканинах була 

продемонстрована в роботі [5]. Проводилася порівняльна візуалізація 

методами термохвильової та ультразвукової мікроскопії невеликих 

шматків скла, дерева, пластику та металу, поміщених у курячу тканину. 

Виявлено, що обидва методи дозволяють надійно реєструвати чужорідне 

тіло в біологічній тканині. При розмірах названих об‘єктів у декілька 

міліметрів теплові хвилі давали значно кращий контраст топограми. 

Оскільки установка для проведення фототермоакустичних 

досліджень вимагає складного обладнання і значних коштів, ми 

пропонуємо використання студентами віртуальної лабораторної роботи, 

у якій змодельована генерація теплових хвиль у конденсованому 

середовищі та їхня поведінка при проходженні ділянок з 

неоднорідностями теплових і механічних властивостей.   

Виконання запропонованих досліджень допоможе майбутнім 

медикам при вивченні курсу медичної та біологічної фізики на прикладі 

теплових хвиль глибше зрозуміти особливості хвильових процесів і їхнє 

застосування в сучасних методах діагностики. 
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СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ  
 

Вступ. Вимоги сьогодення до підготовки високо кваліфікованих, 

всебічно розвинутих, ерудованих медичних спеціалістів диктують 

необхідність вдосконалення та оптимізації вищої медичної освіти в 

Україні [1, 4]. Сучасні педагогічні технології існують в конкурентних 

умовах і повинні бути ефективними, оптимальними за результатами і 

гарантувати досягнення певного стандарту навчання [3]. Тернопільський 

національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України, практикуючи обмін досвідом із країнами Європейського Союзу, 

є одним із перших в Україні, що використовує  новітні впровадження в 

систему професійної підготовки фахівців медичної галузі.  

Основна частина. Впровадження в навчальний процес у ТНМУ 

сучасних телекомунікаційних технологій – потужного порталу в мережі 

Інтернет – стало новим кроком у реалізації тих завдань, які стоять перед 

сучасною практичною медициною та створюють інформаційне освітнє 

середовище для навчання студентів. Студенти мають можливість 

здійснювати комунікацію з викладачами з використанням сучасних 

технологій: через платформу електронного забезпечення навчання 

Moodle (мережева технологія модульного об‘єктно-орієнтованого 

середовища дистанційного навчання), LMS-платформ (Learning and 

Management System). Це дає можливість викладачам та студентам 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cai%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cai%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pramanik%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20LV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529086
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знайомитись із сучасною навчальною інформацією, зокрема розкладами 

практичних занять та лекцій, методичними рекомендаціями та 

матеріалами для підготовки до лекцій та практичних занять 

(мультимедійний супровід лекційних занять, тексти, рисунки, графіки, 

схеми, відеофільми, посилання на інші інтернет-джерела, аудіозаписи, 

електронні книги та журнали),  що постійно оновлюються [2, 5].  

У зв‘язку із карантинними обмеженнями, спричиненими 

панепідемією коронавірусу COVID-19, в більшості країн світу навчання 

відбувається дистанційно. Коронавірус став новим викликом для 

системи освіти. В сучасних умовах перед викладачем ВНЗ постає 

завдання пошуку і дослідження нових педагогічних аспектів, які зможуть 

забезпечити ефективність викладання, сприятимуть формуванню 

конкурентноздатної особистості, як суб‘єкта навчання та виховання, 

формування в нього загальних та фахових компетентностей.  

Компетентнісний підхід – інтегративна характеристика 

особистості, що відображає готовність і здатність мобілізувати набуті 

знання, уміння, навички, досвід в майбутній професійній діяльності. 

Інструментом для формування компетентностей, ефективною формою 

опанування знань, розширення досвіду, є тренінгова технологія, 

актуальність якої зросла в умовах карантинних обмежень. Базовими 

методами в тренінговій технології є інтерактивні техніки у процесі 

проведення тренінгу – моделювання ситуацій, групові дискусії, ігрові 

методи – ділові та рольові ігри. При проведенні практичного заняття 

тренінг вимагає великої попередньої підготовки викладача – роботи над 

планом-сценарієм, розподілом ролей, визначенні питань для обговорення 

під час тренінгу.  

Що стосується практичних занять зі стоматології, то відповідно до 

теми викладач вибудовує сюжетно-ролеву ситуацію, де кожному 

студенту відводиться певна роль. Завданням тренінгу, що являє собою 

сукупність групових методів формування професійних, комунікативних 

умінь і навичок, навичок самопізнання, спілкування та взаємодії людей у 

групі, є розуміння та засвоєння «комунікативної ролі», формування 

психологічної готовності, тактовна психологічна корекція 

комунікативних навичок і вмінь. Власне на ці аспекти підготовки 

фахівця спрямовані сучасні педагогічні технології, що дає можливість 

розв‘язання проблемних ситуацій за допомогою ефективних питань, 

уважного слухання, інтуїції, формування навичок поведінки у критичних 
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ситуаціях, уміння збагачувати діяльність новими способами виконання, 

розвиток професійної гнучкості й мобільності. 

Висновок. Сучасні педагогічні технології, зокрема інтерактивні 

техніки у підготовці студентів-стоматологів дають можливість 

формування у них професійних, комунікативних навичок і вмінь, 

готовності до тактовної психологічної корекції пацієнтів для успішного 

проведення лікувально-діагностичних стоматологічних маніпуляцій.  
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Однією з особливостей сучасного педагогічного процесу є широке 

використання різних інформаційних технологій. Світовий прогрес 

переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також 
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соціально-економічні зміни, що відбуваються в нашій країні, потребують 

суттєвих змін у багатьох галузях діяльності держави, не виключення є і 

освіта. Девайси та інтернет стали невід‘ємними складовими професійної 

педагогічної освіти. Високі технології в освіті не обійшли стороною і 

медичну галузь. 

Дистанційна форма навчання – це форма навчання з 

використанням комп‘ютерних технологiй, якi забезпечують 

iнтерактивний взаємозв‘язок викладача та студента на рiзних етапах 

навчання та самостiйну роботу з матерiалами з використанням 

iнформацiйних джерел інформації.  

У 1969 році у Великій Британії було відкрито перший університет 

де була запроваджена дистанційна освіта – Відкритий університет, 

доступний за відносно невелику ціну, відсутня потреба часто відвідувати 

лекційні заняття. В нашій країні дистанційна форма навчання 

впроваджена в освіту вже більше десятиріччя. В Україні з‘явилося багато 

освітніх закладів, які застосовують нові методики і технології навчання. 

Розвиток нових інформаційних технологій (поява містких носіїв 

інформації, зростання глобальних інформаційних мереж тощо) зумовив 

можливість необмеженого тиражування і миттєвої доставки інформації в 

будь-яку точку. Використовуючи програмне забезпечення, викладач 

ефективно подає свій навчальний матеріал у структурованому і зручному 

для засвоєння вигляді. Така форма подання матеріалу може бути значно 

ефективнішою, а ніж традиційна[1].  

Навесні 2020 року коли в Україні був оголошений карантин в 

зв‘язку з пандемією Covid-19 усі заклади освіти вимушено перейшли на 

дистанційну форму навчання, це стосувалося і вищих медичних закладів 

освіти. Студенти медичних закладів вищої освіти в процесі 

дистанційного навчання повинні придбати всебічні технологічні знання, 

необхідні в майбутній практиці. Велика частина знань не може бути 

знайдена в підручнику. Щоб повністю осягнути предметну область 

вивчення, студент в майбутньому лікар, покладається на різні додаткові 

ресурси.  

Дистанційна форма розкриває позитивні аспекти в навчанні, 

наприклад надає можливість спостерігати на відстані за проведенням 

операції, слухати лекцію, працювати в інтерактивному режимі, активно 

спілкуватися, консультуватися, обговорювати наукову медичну 

проблему за участю відомих та талановитих лікарів, об‘єднуючи безцінні 
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знання кращих професіоналів та лекторів з інших країн світу. Таке 

удосконалення дає можливість швидко поширити новизну, обговорити 

наукові відкриття та досягнення в медичній галузі у режимі реального 

часу. Сьогоднішня дистанційна технологія дозволяє проектувати і 

створювати інформаційні інструменти, які зможуть полегшити ці 

труднощі при підготовці будь-яких дисциплін. 

На сьогоднішній день в нашій країні створені всі умови для 

забезпечення ефективного дистанційного медичного навчання. Студенти 

молодших курсів вивчаючи дисципліни можуть втілювати в навчання 

змішану систему, яка передбачає дистанційну форму навчання. Досвід 

попереднього року дистанційної освіти дозволив оперативно розробити 

нову модель організації освітнього процесу. У той же час існуючий 

рівень девайсів, інтернет технологій не дозволяє в повній мірі замінити 

можливості денного навчання майбутніх лікарів, особливо в частині 

формування професійних компетентностей та практичних навичок. 
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ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ВИКЛАДАЧА: СУТНІСТЬ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМИ 
 

Актуальність проблеми. Пріоритетне завдання освіти ХХI 

століття передбачає орієнтацію на інтереси особистості, які би 

відповідали сучасним тенденціям суспільного розвитку. Освітня реформа 

покликана змінити підхід до навчання в умовах загальної тенденції змін 

розвитку особистості. 

Виклад основного матеріалу. В умовах модернізації української 

системи освіти особливу увагу приділено реалізації компетентнісного 

підходу в освітньому процесі. Такі завдання потребують глобальної 
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трансформації стереотипів формування професійних компетентностей , 

зміни ціннісних орієнтацій і зародження нових здібностей освітян. Та які 

б реформи не відбувалися в системі освіти, зазвичай у кінцевому 

результаті вони зводяться до конкретного виконавця – педагога. 

В Законі України «Про вищу освіту» компетентність – це 

комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення , поглядів, що 

визначають здатність молодої людини успішно соціалізуватися в 

навчальній і професійній діяльності. 

Поняття «компетенція» та «компетентності» значно ширші за 

поняття «знання»,  «уміння» та «навички». Компетентність характеризує:  

мотивацію особистості, здатність до подолання стереотипів, прояву 

принциповості та широти  мислення,  самостійність та цілеспрямованість 

особистості. 

Професійну компетентність за науковими визначеннями це: певний 

психічний стан, що дозволяє приймати рішення самостійно й 

відповідально, здатність виконувати професійні функції (А. Маркова), 

готовність та здатність особини виконувати задачі і обов‘язки 

професійної діяльності (К. Абульханова), постійне підвищення власної 

науково-професійної підготовки при  наявності спеціальної освіти (В. 

Зазикін та А. Чернишова), постійна готовність вирішувати задачі зі 

знанням справи (П. Симонов).  

Професійна компетентність (В. Кричевський) – це знання та  

усвідомлення поставлених задач для реалізації професійної діяльності,  

операційні уміння та здатність творчо вирішувати професійні  завдання. 

Серед професійної компетентності виділяють такі види: реалізація 

професійних знань (функціональна),  комплексний підходу до виконання 

своїх обов‘язків та аналітичне мислення (інтелектуальна), поведінка 

залежно від професійної ситуації (ситуативна), прояв комунікативних та 

здібностей (соціальна). 

Виклад поєднує в своїй діяльності риси професійної і педагогічної 

компетентності. Професійно – педагогічна компетентність викладача – 

це складна багаторівневою структура його психічних рис, що 

формуються внаслідок інтеграції досвіду, теоретичних знань, 

практичних умінь, вагомих для вчителя особистісних якостей. 

Педагогічна компетентність викладача – це теоретична та 

практична готовності до здійснення педагогічної діяльності. 
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Компетентний педагог повинен володіти базовими знаннями з 

певного курсу навчання. Основні завдання при формуванні педагогічної 

компетентності майбутнього викладача це: формування ключових 

компетенцій майбутнього викладача, оволодіння технологіями 

самоорганізації, формування професійної мобільності, становлення 

професійної культури майбутнього спеціаліста, організація методичної , 

дидактичної підтримки студентів, формування соціальної активності 

особистості. Професійна компетентність викладача включає в себе такі 

ключові компоненти професійної діяльності: комунікативна, 

продуктивна, автономізаційна, психологічна, предметна, соціальна, 

математична компетентність та особисті якості викладача. 

Розвиток професійної компетентності включає: навчання на курсах 

підвищення кваліфікації, використання сучасних технологій і засобів 

навчання, роботу методичних об‘єднань, творчих груп, предметних 

тижнів, участь у вебінарах, семінарах, конференціях, участь у різних 

конкурсах і майстер класах, проведення дослідницьких робіт, власні 

публікації в професійних виданнях, творчі звіти, поширення і 

узагальнення досвіду, стимулювання діяльності викладача, самоосвіта, 

атестація. 

Метою формування педагогічної компетентності є забезпечення 

належної професійної підготовки здобувача освіти за умов ступеневої 

освіти та його конкурентоздатності на ринку освітніх послуг. До 

основних показників професійної компетентності викладача відносяться:  

особистісні якості (перетворювальні та психологічні); усвідомлення ролі 

педагога у вихованні; безперервне підвищення загальної та професійної 

культури та активна педагогічна діяльність, спрямована на прогресивні 

зміни здобувача освіти та викладача. Необхідно завжди пам‘ятати, що 

від рівня професійної компетентності педагога багато в чому залежить 

якість освіти.  

СПИСОК ДЖЕРЕЛ 

1. Біляковська О. О. Професійна компетентність учителя як 

складова ефективної педагогічної діяльності. URL: 
http://lib.mdpu.org.ua/nvsp/BAK7/7/37.pdf. 

2. Демура І. Сутність професійних компетентностей / І. Демура 

// Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – 

180 Вип. XXXVIII / заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов‘янськ : 

Видавництво центр СДПУ, 2007. – С. 64–71. 



Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з 

міжнародною участю «Сучасний стан та перспективи розвитку природничих 

дисциплін в медичній освіті» 
 

38 
 

Національний фармацевтичний університет 
 

Жовтоніжко Ірина Миколаївна, Баранник Мар’яна Олександрівна, 

Шейкіна Надія Валеріївна 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ MOODLE У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

СТУДЕНТАМИ-ФАРМАЦЕВТАМИ 
 

На даний час найбільш стратегічно важливою сферою для розвитку 

держави є освіта, що знаходиться на етапі удосконалення з метою 

виконання вимог, які висуваються до сучасних кваліфікованих фахівців, 

здатних швидко та адекватно реагувати на проблеми сучасності. Тому 

виникла досить перспективна та актуальна форма освітнього процесу – 

дистанційне навчання, особливе місце в реалізації якого займає 

автоматизована система управління навчанням Moodle. 

В науковій літературі зазначено, що Moodle – це вільна система 

управління навчанням, орієнтована, перш за все, на організацію взаємодії 

між викладачем та студентом 1. Тобто це система управління 

навчальними курсами, система управління навчанням чи віртуальне 

навчальне середовище, що отримало значну популярність серед 

викладачів у всьому світі як середовище для створення динамічних веб-

сайтів для студентів. Система Moodle орієнтована як на організацію 

традиційних курсів, так і на підтримку денної та заочної форм навчання. 

Платформа Moodle – програмне забезпечення, що дозволяє не 

тільки розміщувати навчальні матеріали, реалізовувати спілкування 

«викладач-студент», «студент-студент», контролювати знання студентів, 

але й управляти процесом навчання. Тобто інтегрувати та обробляти 

різноманітні формати медіафайлів, підтримувати міжнародні стандарти 

електронного навчання, мати можливість використовувати різноманітні 

шаблони та отримувати якісний навчальний курс. В свою чергу, Moodle 

містить значну кількість різноманітних навчальних елементів, що 

забезпечують діалог та співпрацю між викладачем та студентами. За 

допомогою цієї платформи викладач-тьютор може обирати будь-який з 

модулів, розміщувати його на сайті, редагувати, оновлювати, 

використовувати для інформування, навчання та оцінювання студентів. 

Дана платформа дозволяє використовувати в межах навчальної 
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дисципліни форуми, слідкувати за активністю студентів, а також містить 

зручний для користування електронний журнал оцінок 1. 

Особливе місце у методичному забезпеченні освітнього процесу 

Національного фармацевтичного університету займають електронні 

навчально-методичні комплекси як сукупність структурованих 

навчально-методичних матеріалів, що забезпечують повний дидактичний 

цикл навчання. Зокрема, за допомогою системи Moodle на кафедрі 

освітніх та інформаційних технологій значна увага приділена розробці та 

реалізації навчально-методичним комплексам з фізико-математичних 

дисциплін. 

За допомогою системи Moodle викладачі фізико-математичних 

дисциплін кафедри обмінюються зі студентами-фармацевтами 

завданнями, лекційними матеріалами, методичними рекомендаціями 

щодо самостійного розв‘язання завдань, проводять відео заняття, 

консультації, конференції, вебінари тощо. Використовуючи сервіс 

розсилки, викладачі-тьютори оперативно інформують учасників курсу 

щодо поточних подій, а студенти за допомогою сервісу «Питання-

відповідь» запитують тьютора щодо незрозумілих питань та завдань 

навчального курсу. Окрім того, викладачі-тьютори регулярно редагують 

та оновлюють навчальні матеріали, завдяки чому студенти мають 

можливість централізовано та оперативно отримувати оновлену 

інформацію. Навчальний матеріал надається у структурованому вигляді, 

що дозволяє студентам-фармацевтам систематизувати знання за кожною 

темою.  

Рис. 1. Біофізика та ФМА                                 Рис. 2. Статистичні методи в фармації 
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Наведені фрагменти дистанційних курсів з навчальних дисциплін 

«Біофізика та ФМА» та «Статистичні методи в фармації» (Рис.1, 2). 

З власного досвіду роботи можна стверджувати, що використання 

в освітньому процесі системи Moodle має наступні переваги: візуалізація 

навчальної інформації; можливість вільного доступу до інформації; 

індивідуалізація процесу навчання; мобільність, інтерактивність, 

розвиток мотивації; створення «індивідуальної аури» за рахунок 

наочності; можливість працювати та приймати рішення у 

співробітництві зі студентом; перспектива організації діагностичного та 

корекційного тестування; візуальний контроль щодо засвоєння 

навчального матеріалу; можливість моделювання та анімації 

різноманітних процесів та явищ;  раціональне використання навчального 

часу. 
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ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ У ЛЬОТНІЙ АКАДЕМІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  В УМОВАХ 

ПАНДЕМІЇ 
 

Актуальність проблеми. З березня 2020 року Кабінет міністрів 

України запровадив карантин у зв‘язку з поширенням коронавірусної 

хвороби. Таким чином, усі заклади вищої освіти опинилися в зовсім 

нових умовах, які з одного боку, стали поштовхом до розвитку нових 

дистанційних форм навчання, а з іншого боку, вказали на неготовність 

більшості закладів до такого переходу з різних причин. Особливо це 

стосується природничих дисциплін, де обов‘язковою формою навчання є 

проведення лабораторних та практичних робіт. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення курсу фізики та вищої 

математики у закладах вищої освіти класично представляє собою 

засвоєння нових знань  на лекціях, набуття умінь здобувачами освіти
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розв‘язування задач на практичних заняттях та умінь проводити 

дослідження під час виконання лабораторних робіт. Обов‘язковим є 

також контроль засвоєння знань, їх узагальнення та систематизація. 

В умовах пандемії вище зазначені форми навчання мають 

трансформуватися таким чином, щоб максимально зберегти якість 

навчання. 

Однією з відомих платформ для дистанційного навчання є 

платформа Zoom, створена для проведення відеоконференцій у 

реальному часі, що надає можливість викладачу спілкуватися із 

 під час проведення лекцій та практичних робіт. здобувачами освіти

Демонстрація власного екрану комп‘ютера (ноутбука) викладачем 

полегшує сприйняття навчального матеріалу, оскільки викладач може 

застосувати будь-яку створену ним анімацію (наприклад, у середовищі 

Microsoft PowerPoint), показати навчальний відеофрагмент, записати 

формулу чи намалювати графік за допомогою віртуальної дошки (рис.1.) 

 
 

Рис.1. Використання платформи Zoom для проведення он-лайн занять 

через демонстрацію власного екрану 

 

Платформа Zoom досить зручна під час проведення лекцій і 

практичних занять, особливо, якщо студенти оволоділи технікою роботи 

Панель інструментів віртуальної дошки Zoom 
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з віртуальною дошкою і можуть також писати на екрані відповіді на 

питання та розв‘язки задач. 

Але лише однієї цієї платформи не достатньо, оскільки одним з 

обов‘язкових форм навчання є контроль знань та умінь, який не можливо 

провести за одне заняття з усіма  одночасно з якісним здобувачами освіти

контролем за самостійним виконанням завдань студентами, а також не 

завжди  можуть бути присутніми на заняттях на здобувачі освіти

платформі Zoom. Тому іншою платформою дистанційного навчання в 

Льотній академії НАУ нами була обрана платформа Moodle 

(http://moodle.sfa.org.ua/), яка дозволяє викладачу організовувати лекційні 

матеріали у вигляді електронного підручника, завантажувати презентації, 

навчальні відео, надавати посилання на різноманітні веб-сторінки тощо, 

а також дозволяє створювати базу питань, розрахункових й якісних задач 

з наступним створенням тестів з потрібної теми чи модуля (рис.2).  

 
 

Рис.2. Фрагмент сторінки дисципліни «Фізика» на сайті дистанційного 

навчання http://moodle.sfa.org.ua/ 

 

Електронний підручник зручно компонувати за питаннями теми у 

вигляді презентацій чи текстової інформації з анімаціями на сторінках 

сайту (рис.3). Перегляд лекцій можна здійснювати у повно екранному 

режимі. 

Електронний підручник 

Тест

Веб - сторінка 

http://moodle.sfa.org.ua/
http://moodle.sfa.org.ua/
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Рис.3. Електронний підручник з модуля «Електрика і магнетизм» на 

платформі Moodle 
 

Проведення контролю знань вимагає від викладача створення 

досить великої бази даних питань та задач з кожної теми, які б 

вибиралися випадковим чином із заданого списку. Перевагою тестових 

завдань в системі Moodle є різноманіття їх форм – завдання на 

встановлення відповідності, розрахункові задачі із випадковим 

параметром, завдання із пропущеними словами тощо. 

Звісно, від викладача наповнення електронними навчальними 

матеріалами сайту дистанційного навчання вимагає дуже багато часу та 

зусиль, знань та умінь користуватися потрібними інструментами. 

Крім лекційних та практичних форм навчальної діяльності 

обов‘язковим є і проведення лабораторних робіт з фізики. 

Дидактична мета лабораторних робіт складається з багатьох 

складових. Однією з найголовніших – є набуття навичок користування 

фізичними приладами, як знаряддям експериментального пізнання. 

Зазвичай наукове трактування фізичного поняття чи закону стає значно 

легшим після безпосереднього ознайомлення здобувачів освіти з 

явищами, що вимагають відтворення дослідів самими здобувачами, в 

тому числі й під час виконання лабораторних робіт. На жаль, формат 

дистанційного проведення лабораторних занять не дозволяє повною 

мірою забезпечити досягнення поставленої мети. Однак, відповідаючи на 

виклики, спричинені пандемією коронавірусу, в Льотній академії НАУ 

лабораторні роботи з природничо-математичних дисциплін проводились 

Зміст  електронного 

підручника з лекціями 

Лекційний матеріал 
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за різними методиками. Такі дисципліни, як «Основи програмування 

робототехнічних систем» та «Основи робототехніки», передбачають 

безпосередню практичну роботу з освітніми конструкторами та 

середовищем програмування, які є лише в лабораторіях Льотної академії 

НАУ. Тому для них було організовано  перенесення проведення усіх 

лабораторних занять одним комплексом на час, коли дозволялось 

здобувачам вищої освіти відвідувати академію. З дисципліни «Фізика»  

проводилися демонстрації лабораторних робіт з використанням 

відповідних моделювальних програм з поетапною демонстрацією 

процесів або ж відеозаписом і повним описом виконання роботи (з 

прикладом такої лабораторної роботи можна ознайомитися за 

посиланням https://youtu.be/G-1iUYufYk0). 

Висновки з дослідження. Дистанційні форми навчання вимагають 

додаткових досліджень з ефективності проведення он-лайн занять у 

вищих навчальних закладах на різних платформах, було виявлено досить 

мало україномовного електронного контенту з природничих дисциплін, 

анімацій та навчальних відео для здобувачів вищої освіти, які б могли 

стати підтримкою для викладачів під час карантину. Позитивним у 

дистанційних формах навчання є доступність навчальних матеріалів у 

будь-який час для здобувачів освіти, але наповнюваність матеріалами 

сайтів вимагає від викладачів ґрунтовних розробок та додаткового часу 

для створення якісного контенту, бази тестових питань, анімацій тощо. 

 

 

Харківський національний медичний університет 
 

Зайцева Ольга Василівна, Бондаренко Марина Анатоліївна, 

Пономаренко Наталя Сергіївна 
 

ПРО ТРАНСФОРМАЦІЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

ПАНДЕМІЇ 
 

До моменту введення в березні 2020 року карантинних умов в 

ХНМУ використання технологій дистанційного навчання (ТДН) 

знаходилось на етапі розробки планів та обговорення можливостей їх 

реалізації. До честі нашого університету всі викладачі і студенти добре 

впорались з пандемічними викликами і повністю перейшли на 

https://youtu.be/G-1iUYufYk0


Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з 

міжнародною участю «Сучасний стан та перспективи розвитку природничих 

дисциплін в медичній освіті» 
 

45 
 

дистанційну модель навчання, незважаючи на кризову ситуацію і 

обмеження часу. 

Як вітчизняні, так і англомовні студенти виявили зацікавленість і 

відповідальність при вивченні дисциплін в цей складний період – обсяг 

студентської аудиторії склав 80-100 %. Багато викладачів університету 

сприйняли ці труднощі як можливість опанувати нові методики та 

інструменти дистанційного навчання.  

Наразі у весняному семестрі 2020-2021 н.р. освітній процес у 

ХНМУ здійснюється з урахуванням карантинних обмежень у вигляді 

змішаного навчання – за очною формою та з використанням ТДН для 

вітчизняних та іноземних студентів, які перебувають в Україні (1–6 

курси). На кафедрі медичної та біологічної фізики і медичної 

інформатики у цьому навчальному півріччі набувають знання студенти 1 

та 2 курсів з таких дисциплін: «Медична та біологічна фізика» – для 

студентів 1 курсу в обсязі 90 годин; «Медична інформатика» – для 

студентів 1 та 2 курсів в обсязі 90 та 105 годин відповідно; 

«Інформаційні технології в медицині» – для студентів 1 курсу в обсязі 90 

годин; «Інформатизація у сфері громадського здоров‘я» – для студентів 1 

курсу в обсязі 150 годин; «Комп‘ютерна техніка та методи математичної 

статистики» – для студентів 1 курсу в обсязі 90 годин;  «Рекламно-

інформаційні технології» – для студентів 3 курсу в обсязі 90 годин; 

«Логіка. Формальна логіка» – для студентів 2 курсу в обсязі 120 годин; 

«Медичні експертні системи і формальна логіка» – для студентів 2 курсу 

в обсязі 120 годин; «Європейський стандарт комп‘ютерної грамотності» 

– для студентів 2 курсу в обсязі 120 годин. При змішаній формі навчання 

доля використання ТДН для цих дисциплін складає від 12 % до 27 %. 

Використання ТДН застосовується при проведенні поточного, 

підсумкового контролю знань студентів, а також при відпрацюваннях 

студентами незадовільних оцінок або пропущених занять. Технології 

дистанційного навчання реалізуються на інформаційно-освітньому 

порталі «Дистанційне навчання ХНМУ» з використанням платформ 

Moodle, Zoom, Google Meet тощо.  

Слід відзначити, що під час роботи у змішаному форматі 

простежуються і негативні моменти. Відомо, що якість освіти багато в 

чому залежить від освітньо-культурного середовища студента в момент 

сприйняття ним інформації. При віддалених формах навчання це 

середовище деформується, і, як наслідок, знижується якість освітнього 
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процесу. Найважливішим елементом навчання виступає взаємодія 

(комунікація) між студентом і викладачем у вигляді живого спілкування 

на лекціях, практичних заняттях в аудиторії. Зворотній зв‘язок онлайн не 

компенсує нестачу емпатії. При живому діалозі відбувається не тільки 

обмін словами, інформацією, але й обмін реакціями на інформацію, що 

має принципове значення для формування особистості в цілому, а не 

тільки для трансляції цінного змісту та навичок з дисципліни.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ В МЕДИЧНИХ ВНЗ 
 

Дисципліни «Фізика» та «Біофізика» входять до переліку 

фундаментальних дисциплін медичних ВНЗ. Без яких неможливо 

зрозуміти багато тем, які викладаються в курсах з хімії, біології, 

фізіології, лабораторної діагностики та ін. Курси «Фізики» і «Біофізики» 

– це основа для засвоєння студентами хімічних, фізико-хімічних і хіміко-

технологічних дисциплін, знання яких необхідно при використанні 

сучасної апаратури в медицині, для виробництва і аналізу лікарських 

засобів. Вивчення цих курсів сприяє не тільки отриманню необхідних 

знань, а й формує у студентів світогляд і розвиває логічне мислення. 

Автори викладають деякі висновки, зроблені ними в результаті 

аналізу проведених лекційних, практичних, лабораторних та 

семінарських занять в Національному фармацевтичному університеті та 

Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. 

1. Контингент студентів. Більшість студентів, які поступили до 

медичних ВНЗ, охоче вивчають спеціальні предмети і менше цікавляться 

предметами фізико-математичного профілю. 

Тому на початку навчання доцільно зацікавити їх; прочитати 

лекцію про становлення фізики і біофізики як науки; показати 

взаємозв'язок з математикою, нагадати вислів Галілея: «Мова природи – 

це мова математики». Показати зв‘язок фізики з біологією і медициною. 
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2. Лекції. Тут є питання про співвідношення викладу матеріалу 

голосом, використанні класної дошки, комп'ютерних демонстрацій і 

натурних експериментів. Автори вважають, що повинен переважати 

виклад матеріалу голосом з використанням класної дошки для виведення 

необхідних формул. Поступовість викладу і записів на дошці сприяє 

кращому засвоєнню матеріалу. Цього нема при демонстрації слайдів з 

великою кількістю тексту і формул. На слайдах доцільно представляти 

складні рисунки, які важко і довго малювати на дошці, і анімації. 

Натурний експеримент завжди кращий, ніж слайди на екрані. Але за 

звичайним браком у ВНЗ апаратури для демонстрацій дослідів, 

комп'ютерна демонстрація експерименту краще, ніж його відсутність. 

3. Практичні заняття. Оптимальна тривалість практичних занять 

на думку авторів – 3 або 4 години. На початку цього часу слід дати 

короткі відомості про розділ фізики, який буде розглядатися – теорію і 

необхідні формули. Враховувати, що розв‘язання одного завдання займає 

досить великий час. 

При розв‘язанні завдань з фізики застосовуються незвичні для 

вчорашніх школярів поняття – натуральні логарифми замість десяткових, 

числа в формі типу 5*10
-8

, використання приставок мікро, кіло, мега. 

Тому доцільно провести кілька занять на тему «Наближені обчислення і 

робота з науковим калькулятором», як це робиться в провідних ВНЗ 

різних країн. 

Існує достатня кількість хороших збірників задач з фізики для ВНЗ, 

і багато завдань можна брати звідти. Але корисно також складати свої 

завдання, які описують ситуації, близькі до реальних – втрату тепла 

через вікна, затрати енергії людиною при виконанні фізичної роботи, 

добову кількість вугілля і ядерного палива на електростанціях тощо. В 

кінці виконання завдання потрібно провести аналіз результату. Доцільно 

скласти і вирішувати завдання, що охоплюють кілька розділів фізики - 

маленькі дослідні проекти з аналізом отриманих результатів. 

4. Лабораторні роботи. Наявність лабораторних робіт в курсі 

фізики абсолютно необхідна. Фахівці, які працюють в науці, 

промисловості і т.д., повинні в процесі навчання у вищому навчальному 

закладі набути навичок експериментальної роботи. Це може бути 

зроблено тільки в процесі виконання експериментальних лабораторних 

робіт. Навіть дуже хороші комп'ютерні імітації експериментів не можуть 

цього замінити. 
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5. Семінари. Практичне здійснення семінарів з фізики на 1-му 

курсі за класичною схемою навряд чи можливе масово. Для її здійснення 

необхідні знання, що дозволяють доповідачу сформулювати якесь 

неочевидне, нове твердження, а присутнім – обговорити його. Це 

можливе тільки після проведення деяких досліджень, які першокурсники 

можуть завершити тільки через чималий проміжок часу. Тим часом 

семінари можуть плануватися з самого початку занять. Тому доцільно 

давати теми, які пов'язані з поточним матеріалом курсу фізики і історією 

розвитку фізики і техніки. Основна мета семінарів в цьому випадку – 

розвиток вміння доповідати, контролювати час доповіді, вміння 

побудувати доповідь так, щоб донести до слухачів її суть без читання 

тексту на аркуші паперу або на екрані. 

6. Проведення контролю знань. Підсумковий контроль зазвичай 

проводиться в письмовому вигляді. Перевага цього методу – можливість 

за відведений на цей короткий час (45 хвилин) провести опитування 

великої групи студентів (50–100 осіб). Недолік – використання тестів, 

коли на поставлене запитання пропонується декілька відповідей, з яких 

всього тільки потрібно вибрати правильну. 

Більш правильною на наш погляд є система контролю, коли 

студент після підготовки до відповідей на 3–4 питання в білеті розмовляє 

з викладачем. При великій кількості студентів (30 чоловік і більше) час 

іспиту виходить великим. Ця проблема може бути вирішена рознесенням 

у часі іспитів в різних групах і залученням для цього кількох викладачів. 

Перед іспитом необхідно давати студентам кілька вільних днів на 

підготовку.  

Результат поточного контролю можна ставити на основі оцінок 

студента протягом семестру. 
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Однією з актуальних і важливих медико-соціальних проблем на 

сучасному етапі є збереження і зміцнення здоров‘я молоді. Увага до 
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проблеми здоров‘я та ведення здорового способу життя студентською 

молодю пояснюється тим, що рівень здоров‘я учнівської молоді, що 

становить чималу частку в структурі населення, і формує в майбутньому 

трудові ресурси країни, багато в чому буде визначати соціально-

економічний розвиток суспільства. Одним з напрямків професійної 

підготовки лікарів є профілактична робота, що робить особливо значущим 

формування у студентів-медиків ціннісного ставлення до здоров'я. 

Навчання в медичному університеті висуває високі вимоги до стану 

здоров'я студентів. Установка на особистісну і професійну самореалізацію, 

в цілому, характерна для сучасної студентської молоді [1].  

Самооцінка власного стану здоров‘я є інформативним показником 

здоров‘я індивідуума. Цінність здоров‘я як засобу довгого та 

повноцінного життя стає менш важливим в порівнянні з цінністю 

здоров‘я як засобу досягнення життєвих цілей. Така ситуація 

спостерігається і в середовищі студентів медичних вузів. Таким чином, 

цілі – орієнтири повинні бути одним з основних факторів, що регулюють 

мотивацію на ведення здорового способу життя [2]. 

Результати анкетування студентів показали, що 91,3 % опитаних 

опікують та утримують батьки. З великою кількістю невирішених 

проблем стикаються 53,2 % дівчат і 28,5 % юнаків. Труднощі, на думку 

респондентів, пов‘язані зі зміною місця проживання, руйнуванням 

старих зв‘язків, способу життя, звичок. Перехід до дорослого 

самостійного життя супроводжується сумнівами в правильності вибору 

спеціальності і вузу, дозволом матеріальних труднощів. Більшість 

опитаних студентів – 85,7 % – відзначили, що регулярно недосипають. 

Тривалість їхнього сну становить менше 5 годин. При цьому студенти 

зазначили, що обмеження сну послаблює організм і знижує здатність до 

засвоєння матеріалу. Студенти частіше вибирають пасивний відпочинок: 

робота за комп‘ютером, прослуховування музики – 67,3 %. Більшість 

респондентів займається фізичною культурою, але в повсякденному 

житті практично не застосовують будь-які методи оздоровлення. Однією 

з головних причин, що ускладнюють адаптацію студентів, є недостатня 

кількість часу для виконання самостійної роботи. Загальна тривалість 

робочого часу студента 9 годин в день. В період сесії час на підготовку 

зростає до 12–15 годин в день. Такі перевантаження, будучи причиною 

стресів, часто призводять до зриву адаптаційного процесу. 
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Аналіз ставлення студентів до здорового способу життя показує, 

що для більшості з них (61,7 %) здоровий спосіб життя – це сукупність 

таких чинників, як фізична активність, відсутність шкідливих звичок, 

дотримання правил здорового харчування. Тільки 2,3 % студентів 

виділили такий фактор, як «режим праці і відпочинку», що свідчить про 

недотримання студентами режиму і відсутності повноцінного 

відпочинку. Більшість юнаків і дівчат (61,6 %) зазначили, що вважають 

за краще не витрачати гроші на здоровий спосіб життя, або витрачати 

мало. При цьому, велика частина студентів (69,3 %) вважає, що здоровий 

спосіб життя є запорукою довголіття і збереження здоров‘я. Не згодні з 

таким твердженням 23,1 %, не змогли відповісти на дане питання – 

7,6 %. 

Одним з важливих питань для молоді є проблема організації 

харчування. Кількість прийомів їжі, як правило, становить не більше 

двох разів в день у більшості студентів, середній час між прийомами їжі 

становить понад шість годин. При відповіді на питання про дотримання 

правильного режиму харчування думки респондентів розділилися 

наступним чином: 37,4 % студентів намагаються дотримуватися режиму 

харчування; 51,3 % дотримуються режиму харчування іноді; не вдається 

стежити за режимом свого харчування 11,3 % студентам. Отже, такому 

фактору, як харчування, приділяється невелике значення. Можна 

припустити, що ведення здорового способу життя, до певної міри, є 

декларованим, так як багато студентів, які вважають, що ведуть здоровий 

спосіб життя, насправді не дотримуються його норм. 

Серед дисциплін, які, на думку студентів, сприяють набуттю 

теоретичних і практичних знань в області здорового способу життя, 

виявилися: фізичне виховання, фізіологія, анатомія. У меншій мірі, на 

думку респондентів, на надбання теоретичних та практичних знань в 

області здорового способу життя сприятиме гігієна. У той же час курс 

гігієни можна віднести до одного з перспективних курсів медичних вузів, 

які формують ціннісне ставлення до власного здоров‘я. У процесі 

вивчення різних модулів дисципліни, таких як гігієна харчування, 

індивідуальна гігієна, висвітлюються питання зміцнення і збереження не 

тільки суспільного, а й власного здоров‘я [3]. 

Отже, профілактична робота зі студентами є одним з напрямків 

професійної підготовки майбутніх лікарів, тому предметом соціального 

контролю і управління, вбудованим в програму медичного вузу, є 
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індивідуальне формування здорового способу життя та формування 

ціннісного ставлення до здоров‘я. Проведення подібних опитувань є 

необхідним з тієї позиції, що відповіді на поставлені питання дозволять 

звернути увагу студентів на проблеми, які стосуються здоров‘я, що є 

важливим для формування усвідомленого ставлення до власного 

здоров‘я. 
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На сьогоднішній день, вища освіта має в процесі навчання 

формувати особистостей, які навчаються, які здатні обирати свій власний 

професійний стиль, індивідуальний освітній маршрут, мати високий 

рівень комунікативних навичок. Особливо важливим це є для підготовки 

майбутнього лікаря, діяльність якого пов'язана з встановленням контакту 

з пацієнтом, його родичами, прийняттям відповідальних рішень за 

короткий проміжок часу [1]. 

Для визначення базових фізіологічних складових рівня фізичного 

здоров‘я, пов‘язаних з роботою вегетативної нервової системи, і, що 

впливають на параметри рівня фізичного здоров‘я, застосовувалася 
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експрес-оцінка рівня фізичного здоров‘я за методом Апанасенко Г. Л., 

що включає оцінку маси тіла і росту, життєву ємність легенів, 

систолічний артеріальний тиск, динамометрію, частоту серцевих 

скорочень, час відновлення пульсу після стандартизованого фізичного 

навантаження (20 присідань за 30 секунд – проба Руф‘є). В результаті, 

узагальнюючи показники, з‘являються 3 критерії: високий, середній і 

низький рівні фізичного здоров‘я. У дослідженні брали участь 

респонденти у віці 20–22 роки, студенти медичного університету в 

кількості 20 чоловік. Дана група студентів була розділена на 2 підгрупи 

по 10 осіб: контрольну та експериментальну [2]. 

В експериментальній групі використовувалися педагогічні 

технології, дотримання яких продовжує період стійкої працездатності, 

відсуває настання стомлення і запобігає розвитку перевтоми. Дані 

організаційно-педагогічних методів визначали структуру навчального 

процесу в експериментальній групі і сприяли запобіганню стану 

перевтоми і гіподинамії та інших дезаптаційних станів. Викладач, який 

працює зі студентами, створює ситуації вибору, в яких навчається 

самостійно приймає рішення, що регулюють його подальші дії. Це може 

бути вибір цілей, визначення завдань, способів досягнення цілей, своєї 

позиції, ролі партнера по взаємодії, способів і засобів подолання 

труднощів, вирішення проблем. 

У процесі навчальної діяльності формувалася суб‘єктна позиція 

студента. Студенти залучалися до проведення елементів заняття, до 

якого проводилася безпосередня підготовка самими респондентами під 

керівництвом викладача. Студенти самостійно вивчали тему 

майбутнього заняття, готували вступний і вихідний контроль знань по 

темі, організовували роботу в міні-групах, працювали з презентаціями. В 

ході підготовки студенти самостійно вивчали матеріал, аналізували, 

структурували його і в процесі заняття навчали своїх колег і зміцнювали 

свої знання. Студенти вели щоденник профілактичної роботи, де на 

кожен вивчений фактор ризику визначалася профілактична складова, в 

кінці заняття проводилася взаємна оцінка даних документів. Таким 

чином, студенти формували свій власний маршрут вивчення предмета, 

де активно підключалася мотиваційна сфера оволодіння навичками, 

мінімізувалися стресові впливи. Протягом заняття студенти формували 

рухливі міні-групи, брали участь в дискусіях, міняли протягом заняття 
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своє місцезнаходження і роль, що сприяло рухової активності і сприяло 

позитивним емоційним реакцій [3]. 

У досліджуваної групи студентів були проаналізовані вихідні дані 

рівня фізичного здоров‘я. В ході дослідження виявилося, що рівень 

фізичного здоров‘я у 55 % дівчат і юнаків експериментальної і 

контрольної групи знаходиться в межах норми, у 10 % «вище норми», а у 

35 % студентів рівень фізичного здоров‘я був «нижче норми». Дане 

спостереження свідчить про те, що 65 % студентів мають адаптовані 

показники вегетативної нервової системи, пов‘язані з показниками 

пульсу, артеріального тиску, життєвої ємності легень і м‘язової сили. У 

даних студентів у відповідь на стресовий фізичний вплив в процесі 

проведення проби Руф‘є виявлено адекватну відповідь вегетативних 

функцій. 

В експериментальній групі рівень фізичного здоров/я в «межах 

норми» і «вище норми», узятих разом у студентів з 65 % зріс до 85 %, а у 

35 % студентів, що має рівень фізичного здоров‘я з показником «нижче 

норми», впав до 15 % (р<0,01). Можна зробити висновок про те, що 

засоби індивідуалізації впливають на складові рівня фізичного здоров‘я і 

сприяють його росту. 

У контрольній групі, де засоби індивідуалізації не застосовувалися, 

не змінювалися умови освітнього процесу в період закінчення 

експерименту, не зафіксовано статистично достовірні зміни в рівні 

фізичного здоров‘я. Так, базовий рівень фізичного здоров‘я контрольної 

групи на початку дослідження в межах і «вище норми» становив 65 %, а 

до його закінчення рівень фізичного здоров‘я опустився до 59 %. 

Показник рівня фізичного здоров‘я «нижче норми» з 35 % зріс до 41 %. 

В експериментальній групі показники рівня фізичного здоров‘я в 

межах і «вище норми» зросли, а студентів з «низьким» рівнем фізичного 

здоров‘я стало менше на 17 %. 

Було виявлено, що застосування особливих організаційно 

педагогічних засобів індивідуалізації освітнього процесу в медичному 

вузі, таких як цілепокладання, формування суб‘єктної позиції студента, 

розвиток інтелектуальної, мотиваційної та сфери саморегуляції, 

диференціація процесу навчання сприяє підвищенню рівня фізичного 

здоров‘я студентів: в експериментальній групі рівень фізичного здоров‘я 

в «межах норми» і «вище норми», в цілому у студентів з 65 % зріс до 
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85 %, а у 35 % студентів, що має рівень фізичного здоров‘я з показником 

«нижче норми», знизився до 15 %. 
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Вже рік все населення земної кулі живе в нових реаліях – 

панування нового небезпечного ворога, раніше не відомого людству 

віруса SARS-CoV-2, який назавжди змінив та продовжує вносити 

корективи в усі без винятку усталені механізми життя людства. Ці зміни 

стосуються і сфери освіти, в тому числі – медичної. Пандемія 

коронавірусу COVID-19 та карантинні обмеження змусили майже всі 

країни переглянути освітні стратегії навчання. Згідно наказу МОН №406 

від 16 березня 2020 року «Про організаційні заходи для запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19» та офіційного листа «1/9-176 від 

25 березня 2020 року «Щодо особливостей організації освітнього 

процесу під час карантину» заклади освіти зобов‘язані функціонувати 

https://uk.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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дистанційно. Усі заклади освіти, у тому числі й Івано-Франківський 

національний медичний університет (ІФНМУ), змушені були швидко, 

практично за один день, зреагувати на загрозу, що несе пандемія та 

перевести викладання дисциплін у дистанційний режим, причому було і 

залишається важливим, щоб освітній процес тривав та був якісним і 

безпечним [1, 5]. Однак, дистанційна форма навчання – це в жодному 

разі не спосіб підміни викладача комп‘ютерною програмою, а модус 

взаємодіяння студентів/слухачів з викладачем на ґрунті інформаційно-

комунікаційних технологій [2, 4]. 

ХХІ століття називають ерою інформатики та телекомунікацій, 

ерою спілкування, трансферу інформації та знань. Панування мережі 

Інтернет в світі, зростання його інформаційних і комунікаційних 

можливостей, сприяв сьогодні розвитку дистанційної форми навчання 

швидкими темпами [3]. Однак, впровадження дистанційної форми 

навчання в освітній процес вимагають більш ретельного 

відпрацьовування методик засвоєння знань, аналізу пріоритетів факторів, 

модернізації технології та врахування інших факторів, що впливають на 

ефективність роботи викладачів і засвоєння знань студентами в 

дистанційному середовищі. 

Практичні заняття з дитячої терапевтичної стоматології 

проводяться в форматі он-лайн конференції в програмі Microsoft Teams 

(попередньо створюються групи для кожної підгрупи та події в програмі 

– в календарі відповідно розкладу, запрошуються студенти). Microsoft 

Teams – центр для командної роботи в Office 365, який є більш 

спрощеним варіантом систем управління навчанням, проте дозволяє 

навчальній групі комунікувати та обмінюватися файлами. Програма 

зручна, тому що об‘єднує все в спільному робочому середовищі, яке 

містить чат для обговорень, файлообмінник та корпоративні програми. 

Студенти проходять по кожній темі тестування в системі відповідно 

календарно-тематичному плану, отримують результат, який викладач 

конвертує в бали, відповідно критеріям оцінювання. Під-час он-лайн 

заняття викладач опитує тему, корегує відповідь, пояснює моменти, що 

були незрозумілі, використовуючи попередньо завантажені матеріали – 

презентації, відео, фото, рентгенограми та ортопантомограми, що 

допомагає засвоїти матеріал. Для майбутніх лікарів-стоматологів 

надзвичайно важливими є практична підготовка, робота з реальними 

пацієнтами, відпрацювання мануальних та комунікативних навичок, 
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тому під час дистанційного викладання дитячої терапевтичної 

стоматології вирішуються ситуаційні задачі та алгоритми виконання 

практичних навичок, з метою максимального наближення студентів до 

практики. Час дистанційного навчання дає можливість для кожного 

викладача індивідуально розробити подачу матеріалу з дисципліни. 

Дистанційне навчання –це цілеспрямований процес взаємодії 

викладача та студента – стоматолога, що ґрунтується на використанні 

сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, які 

дозволяють успішно здійснювати навчання на відстані, що актуально в 

умовах пандемії COVID-19. Тому дуже актуальним залишається 

необхідність ефективної організації дистанційного навчання, набуття 

нових навичок та вмінь у побудові онлайн-навчання. Система 

дистанційної освіти може і повинна зайняти своє місце в системі освіти, 

оскільки при грамотній її організації вона може забезпечити якісну 

освіту, що відповідає вимогам сучасного суспільства сьогодні. 
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ВИКЛАДАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

  

В умовах карантинних обмежень, обумовлених пандемією COVID-

19, різко розширилася сфера застосування інформаційно-комунікаційних 

онлайн-технологій в дистанційному навчальному процесі [1]. 

Підвищення ролі дистанційного навчання у медицині збіглося із 

загальносвітовим трендом розвитку вищої освіти, спрямованим у бік 

діджиталізаціі навчання як в інтерактивному персоналізованому форматі, 

так і з використанням різних платформ навчання та комунікації (ZOOM, 

MOODLE, GOOGL MEET) [1].  

Дані зміни характеру навчального процесу вимагають нових 

дидактичних підходів як до взаємодії між викладачем та студентом, так і 

до підготовки учбового матеріалу. З нашої точки зору, перевагами 

дистанційного навчання є постійний доступ студента до навчальних 

методичних матеріалів лекцій і практичних занять, гіперпосилання на 

першоджерела і підручники, онлайн-тестування, можливість виконувати 

завдання і консультуватися з викладачем у зручний час. Але з ряду 

наявних недоліків (збої через слабке інтернет-покриття, відсутність 

соціальних контактів, недоліки контенту) особливо гостро стоїть питання 

засвоєння практичних навичок з клінічних дисциплін, і зокрема хірургії. 

Відсутність атмосфери лікарняного простору, неможливість 

особистої присутності під час проведення лікувальних і діагностичних 

заходів значно знижують мотивацію та можливості їх засвоєння 

студентами.  

Для успішного засвоєння методики практичних навичок при 

дистанційному навчанні необхідне створення великого обсягу нового 

контенту з візуалізації технології їх виконання в ігровому (лікар-

пацієнт), клінічному форматі (клінічний приклад) або у вигляді анімації. 

Це значно полегшить викладання, дозволить більше зацікавити студента 

в навчанні, дасть йому можливість відчути необхідність та важливість 

отриманих знань. Слід зауважити, що в умовах карантину та 

впровадження дистанційних технологій в стислі строки кількість та 
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якість даних матеріалів виявилася недостатньою, знижуючи корисність 

онлайн-викладання практичних навичок та потребуючи подальшого  

напрацювання навчального контенту. 

Таким чином, дистанційне навчання після зняття карантинних 

обмежень залишиться важливої складовою навчального процесу на 

клінічній кафедрі не тільки для подачі основного матеріалу, але й в 

якості методологічної бази мультимедійних матеріалів техніки 

виконання практичних навичок. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ КРЕАТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО 
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Сучасне суспільство живе в епоху перевантаженості 

інформаційними потоками, в епоху змін у всіх сферах людського життя, 

вимагаючи нових поглядів та підходів, нових винаходів та програм. 

Розвиток суспільства в нових умовах неможливий без збільшення 

творчого потенціалу особистості, стимулювання розвитку її творчого 

мислення. Потреба суспільства у спеціалістах з креативним мисленням 

робить актуальною проблему науково обґрунтованої системи 

формування та розвитку цього типу мислення. 

Творчість – це найбільш фундаментальна характеристика людської 

натури, це потенціал, притаманний кожній людині від народження. Саме 
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цей фактор стимулює розвиток широкого кола соціальних та ціннісних 

якостей особистості, таких як ініціативність, самостійність, 

організованість, відповідальність, комунікабельність, нестандартне 

мислення. Розвиток творчих основ освітнього процесу в університетах 

стає важливою умовою виховання загальнолюдських цінностей та 

гуманістичних ідеалів студентської молоді, забезпечує їх перехід до 

особисто визнаної суб‘єктивної системи цінностей. 

Студентський вік чутливий до набуття зрілості, сходження до 

вершин творчості, з якої починається соціальна (об‘єктивна) творчість. 

Творчість студента набуває чогось нового, перш за все, у його 

внутрішньому досвіді. Творчість не є синонімом мислення. Творчість 

проявляється в різних стилях обробки інформації (конспект, тези тощо). 

Творчість – це завжди безпосередність і раптовість (однак, це корелює з 

творчістю) у вирішенні проблеми. Особливості особистості учнів 

сприяють формуванню складових їх творчої діяльності: позитивна «Я-

концепція»; впевненість у своїх можливостях; схильність до ризику; 

розвиток уяви, прихильність до фантазії; самодисципліна; 

відповідальність. 

Заважають формуванню компонентів творчості: слабка мотивація 

до навчальної та професійної діяльності; негативна «Я-концепція»; 

конформізм; відсутність самодисципліни. 

Педагогічний вплив на розвиток творчого мислення студента. 

Об'єктивні (ситуативні) умови – забезпечують можливість 

цілеспрямованого педагогічного (формуючого) впливу, а також 

орієнтують його відповідно до поставлених цілей: особистість і 

поведінка вчителя, морально-психологічний клімат у колективі, 

матеріально-технічна база.  

Організація навчального процесу. Суспільству потрібні творчі 

професіонали з високим творчим потенціалом, здатні проникнути в суть 

ідеї та перетворити її на життя. Виходячи з досвіду роботи, можна 

стверджувати, що в складних умовах вони постійно змінюються, вони 

краще орієнтуються, приймають рішення, працює креативна, гнучка, 

креативна людина, здатна породжувати та використовувати нові речі. У 

кожній людині природа закладає певний творчий потенціал, тому 

завдання вчителя – допомогти учневі знайти та реалізувати себе в житті. 

Актуальність аналізу та створення рекомендацій зумовлена необхідністю 

створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей учнів; 
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сприяння позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потреби 

в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні; розвиток соціальної 

та цивільної компетентності майбутніх фахівців; формування 

загальнолюдських цінностей тощо. Зараз той факт, що творчості можна і 

потрібно навчати, є безперечним, оскільки це життєво необхідна 

потреба. Основним показником творчої особистості вважається наявність 

творчих здібностей. 

Тестування творчого мислення проходило 50 студентів третього 

курсу Донецького національного медичного університету за методикою 

П. Торренса, після проведення і інтерпретації даних дослідження 

можемо зробити наступні висновки. 

1. Найбільша група досліджуваних 88 % отримали від 18 до 47 

балів, причому деякі з них були дуже близькі до першої категорії і 

отримали 45–47 балів. Це є свідченням посереднього розвитку здатності 

до творчого мислення, які дозволяють творити, проте є певні бар‘єри та 

ускладнення, важливо зауважити що найнижчий показник складав 34 

бали, і це доволі високий показник як для середнього значення в вибірці. 

2.  Близько 12 % від загальної кількості випробовуваних 

увійшли у першу категорію і отримали рівно 48 балів, це означає що на 

даний момент мають більш явний креативний і творчий розвиток. 

3. Середня оцінка творчості та креативності студентів складала 

близько 40 балів, що означає те що більшість студентів мають хороший 

творчий потенціал, якому потрібно дати розкритися, вирішивши певні 

проблеми які особистісно, індивідуально пов‘язані з кожним з 

випробовуваних, можливо саме рішення будь-якої з потенційних 

проблем, відобразиться позитивно на всьому креативному і творчому 

потенціалі особистості. 

Найефективніший спосіб розвитку творчої особистості – 

ознайомлення учнів з продуктивною творчою діяльністю, створення 

умов для розквіту їх обдарованості. Тому основним завданням 

навчальних закладів є розвиток творчих здібностей учнів у процесі 

навчання та виховання.  
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Підготовка здобувачів третього освітньо-наукового рівня на 

сучасному етапі зумовлює перегляду змісту, форм і методів. Навчальний 

план підготовки здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим 

рівнем у Національному фармацевтичному університеті з 2016 р. 

передбачає обов‘язкову дисципліну «Сучасні ІТ у науковій діяльності», 

предметом вивчення якої є сучасні програмно-технічні засоби та новітні 

інформаційні технології, що використовуються у роботі з наукової 

інформацією фармацевтичного напряму, принципи, методи, форми та 

способи застосування інформаційно-комп‘ютерних технологій в 

системних наукових дослідженнях. Метою викладання навчальної 

дисципліни «Сучасні ІТ у науковій діяльності» є формування 

компетентностей здобувачів щодо використання сучасних 

інформаційних технологій і сучасних прикладних програм, які необхідні 

для ефективної реалізації наукових досліджень, поглиблення знань і 

навичок роботи із сервісами мережі Інтернет для віддаленої роботи над 

сумісними проектами, наукової комунікації, дистанційного навчання, 

ознайомлення з функціональними можливостями професійних 

програмних засобів, що призначені для здійснення комп‘ютерного 

моделювання у фахових задачах, статистичного підтвердження 

теоретичних наукових результатів на основі експериментальних 

досліджень, аналізу експериментальних даних. Саме останнім двом 

задачам з наведеного переліку завжди була присвячена левова частка 

аудиторного часу при викладанні цієї дисципліни, що пов‘язано з 

високою актуальністю питання про підвищення якості вітчизняних 

медичних публікацій в аспекті адекватного і професійного використання 
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статистичних методів і програмних засобів їх реалізації, що 

застосовуються для обробки результатів експериментальних досліджень, 

на основі яких обґрунтовуються висунуті гіпотези. Для досягнення мети 

на аудиторних практичних заняттях здобувачам пропонуються типові 

задачі та розглядаються методи їх розв‘язку засобами спеціалізованого 

програмного забезпечення, встановленого у комп‘ютерних класах 

університету. У поточному навчальному році з причини карантинних 

заходів, введених внаслідок пандемії Covid-19, вивчення дисципліни 

відбувалося у дистанційному режимі: лекції та практичні заняття 

проводилися через систему відеоконференцій Zoom, офлайн консультації 

здійснювалися у системі дистанційного навчання НФаУ, що реалізована 

на платформі Moodle, таким же чином аспіранти надсилали виконані 

роботи на перевірку і оцінювання.  

Окрім очевидних складнощів викладання у дистанційному форматі 

(відсутність прямого контакту, неможливість оперативного корегування 

помилок при виконанні практичних завдань тощо) ми зіткнулися з 

найбільш суттєвою саме для даної дисципліни проблемою, що була 

обумовлена відсутністю доступу до комп‘ютерних класів університету – 

це неможливість використання однотипного програмного забезпечення 

усіма здобувачами вищої освіти, більш того, необхідно було здійснити 

перехід на програмне забезпечення, яке б було доступно всім учасникам 

навчального процесу і не вимагало платної ліцензії. Внаслідок 

проведеної роботи було знайдено і апробовано програмне забезпечення 

для статистичного аналізу даних з вільною ліцензією і відкриті онлайн 

ресурси, з яких виділено декілька основних для використання у 

навчальному процесі. Критеріями відбору програмних засобів були їх 

доступність, дружність інтерфейсу, зрозумілість і простота використання 

саме для спеціалістів нетехнічного профілю (медики, фармацевти), 

наявність можливостей здійснювати основні процедури статистичного 

аналізу, необхідні при обробці експериментальних даних дисертаційного 

дослідження.  

На підставі отриманих результатів можемо порекомендувати 

наступні програмні засоби і онлайн ресурси. Програма PAST, розроблена 

університетом Осло, яка дозволяє обчислювати описові статистики, 

будувати основні види графіків, проводити парні та множинні 

міжвибіркові порівняння, кореляційний аналіз, аналіз таблиць 

спряженості тощо. Нажаль, нові версії програми недоступні з вересня 
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2020 року на умовах вільної ліцензії. GPower – дуже корисна 

безкоштовна програма для визначення потужності дослідження і його 

планування (розрахунку необхідного обсягу вибірки в залежності від 

задачі дослідження і потрібного рівня похибок І і ІІ роду). З Інтернет-

ресурсів в першу чергу зазначимо statskingdom.com, який має досить 

багато калькуляторів для перевірки статистичних гіпотез щодо 

кількісних і якісних даних; результати розрахунків виводяться із 

необхідними текстовими поясненнями і висновками; крім того на сайті 

наявні посилання на пояснювальні (навчальні) відео-матеріали на 

youtube. Досить потужним ресурсом виявився і epitools.ausvet.com.au. 

Незважаючи на те, що сайт позиціонує себе як збірку епідеміологічних 

калькуляторів, доступні на ньому калькулятори можна використати для 

багатьох завдань медичних і фармацевтичних досліджень.  

Таким чином, незважаючи на те, що, як правило, більшість 

програмних засобів з вільною ліцензією і відкритих онлайн 

калькуляторів має обмежені можливості для статистичного аналізу даних 

порівняно з потужними ліцензійними спеціалізованими програмними 

пакетами, існує ряд таких, які дозволяють легко вирішити задачі 

статистичної обробки даних для типових задач медичних і 

фармацевтичних досліджень, отримати результати розрахунків і 

формулювання статистичного обґрунтування висновків, які можливо 

використати для наукової статті, звіту, дисертаційної роботи. На нашу 

думку, зазначені у даному повідомлені програмні засоби можна 

рекомендувати не тільки для використання в освітньому процесі, але і 

науковцям для обробки і аналізу результатів власних досліджень. 
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Впровадження мультидисциплінарного підходу у медичних 

закладах України перебуває на етапі встановлення. Важливим є 

формування клінічно-психологічного напрямку із залученням поряд із 
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лікарем психолога, що сприятиме підвищенню якості надання допомоги, 

а також розділенню зон відповідальності між лікарем та психологом. 

Нозологічна парадигма у медицині поступово має замінитися 

біопсихосоціальною і адаптаційною, системним особистісно-

центрованим підходом до пацієнта [1, 2]. 

Саме клінічно-психологічний метод є важливим для встановлення 

контакту з пацієнтом та наданні різнопланової, якісної інформації 

спрямованої на реадаптацію хворого у соціумі [3, 4]. 

Нами створена авторська програма «Клінічно-психологічної 

реабілітації кардіологічних хворих шляхом оптимізації внутрішньої 

картини здоров‘я» [5], а також розроблені методичні рекомендації для 

навчання студентів, лікарів кардіологів, терапевтів, лікарів фізичної та 

реабілітаційної медицини, ерготерапевтів [6]. 

Завданнями розробленої програми є комплексна підтримка та 

супровід пацієнтів у медичному та психологічному напрямках; 

підвищення інформованості хворих щодо захворювань та його 

психологічного компоненту; покращення лікування хворих, шляхом 

формування мотивації до активної участі в програмах з вторинної 

профілактики; формування навиків та вмінь впливу на поведінкові 

фактори ризику, самоконтролю стану, надання першої долікарської 

медичної допомоги; промоція здоров‘я, здорового способу життя, 

підвищення відповідальності пацієнта за збереження свого здоров‘я. 

Заняття проводяться спільно лікарем та психологом. Процедура 

участі пацієнтів у програмі відбувається за такими кроками: 1) вступна 

бесіда, з‘ясування мотивації участі у програмі; 2) робота в обраній 

програмі оптимізації ВКЗ (5 занять по 60 хвилин) та індивідуальне 

психологічне консультування (60 хвилин) на запит окремих 

досліджуваних); 3) пост-діагностичний етап результатів впливу 

програми (відбувається через 1 місяць, 6 місяців після закінчення 

програми). Програма проводиться за 5-кроковою стратегією 

консультування та включає наступні етапи: дистанціювання, 

інвентаризації, ситуативного підбадьорювання, вербалізації, розширення 

цілей. Заняття побудовані із урахуванням компонент ВКЗ, кожний 

компонент (сенситивний, емоційний, когнітивний, поведінковий, 

ціннісно-мотиваційний) розглядається на окремому занятті. Заняття є 

циклічними, групи відкритими, кожен пацієнт міг приєднатися до групи 

у процесі її діяльності, не втрачаючи логіки навчання. Під час 
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проведення занять індивідуально у кожного пацієнта визначається 

компонент, який є значущий для конкретного хворого. Після проведених 

занять учасники програми проходять підсумкове інтерв‘ю, що 

складається з системи запитань. Ці запитання дають змогу кожному з 

пацієнтів ще раз осмислити сукупність отриманих знать та умінь. 

Внаслідок участі у програмі «Клінічно-психологічної реабілітації 

кардіологічних хворих шляхом оптимізації внутрішньої картини 

здоров'я» відбувається зростання осмисленості кожної компоненти ВКЗ, 

формується більш свідоме ставленню до здоров‘я, розширенню спектру 

знань щодо причин виникнення захворювання, підвищується 

прихильність до лікаря та процедур лікування [7]. 

Таким чином, впровадження програм із застосуванням клінічно-

психологічного підходу в закладах вищої освіти забезпечить 

мультидисциплінарний підхід, реалізацію комплексу діагностичних  та 

лікувальних підходів, підвищення прихильності пацієнтів до відповідних 

втручань. Розроблені методичні рекомендації сприятимуть 

удосконаленню навчання студентів, лікарів кардіологів, терапевтів, 

лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевтів 

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ 

1. Abreu A, Frederix I, Dendale P, et al. Standardization and quality 

improvement of secondary prevention through cardiac rehabilitation 

programmes in Europe: A position statement of Secondary Prevention and 

Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of Preventive 

Cardiology (EAPC). Eur J Prev Cardiol 2020. 

2. Richards SH, Anderson L, Jenkinson CE, Whalley B, Rees K, Davies P, 

et al. Psychological interventions for coronary heart disease. Cochrane 

Database Syst. Rev [Internet]. 2017. 

3. Цветкова И. Проблема психологического изучения внутренней 

картины здоровья. Психологические исследования. 2012. № 1 (21). С. 11. 

URL: http://psystudy.ru. 

4. Каган В. С. Внутренняя картина здоровья – термин или концепция? 

Вопросы психологии. С. 124–130. URL: 

http://medpsy.ru/meds/meds241.php 

5. Нестерак Р. В., Гасюк М. Б., Вакалюк І. П. Програма психологічної 

реабілітації кардіологічних хворих шляхом оптимізації внутрішньої 

картини здоров‘я. Авторське право на науковий твір (свідоцтво про 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Richards%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28452408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anderson%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28452408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jenkinson%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28452408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whalley%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28452408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rees%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28452408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davies%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28452408
http://psystudy.ru/


Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з 

міжнародною участю «Сучасний стан та перспективи розвитку природничих 

дисциплін в медичній освіті» 
 

66 
 

реєстрацію авторського права на твір № 75681 від 29.12.2017). 

6. Вакалюк І. П., Вірстюк Н. Г., Нестерак Р. В. Програма клініко-

психологічної реабілітації кардіологічних хворих шляхом оптимізації 

внутрішньої картини здоров‘я. Методичні рекомендації. 2018. Івано-

Франківськ. 27 с. 

7. Nesterak R. V., Hasiuk M. B. Clinical-psychological rehabilitation of 

cardiac patients through optimization of the self-perception of heаlth. Word of 

medicine and biology. 2019. P. 122–127. 

 

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 

Пороховой Руслан Ігорович, Кокодій Микола Григорович 
 

ПРО МОЖЛИВІСТЬ СПРОЩЕННЯ  

МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В БІОФІЗИЦІ 
 

У біофізиці математичні моделі застосовують для дослідження 

структур, функцій і процесів на різних рівнях організації живих 

організмів. Математична модель є системою математичних 

співвідношень, що описують ті чи інші сторони досліджуваного об‘єкта, 

явища або процесу. Вона часто дозволяє передбачити характер зміни 

досліджуваного процесу в умовах, важко відтворюваних в експерименті, 

а в окремих випадках дозволяє передбачити раніше невідомі явища і 

процеси.  

Тому важливо знайомити студентів з можливостями математичних 

методів, які можуть бути застосовані в біофізиці, біології і медицині. В 

доповіді розглядається один з таких прикладів – досліджується задача 

взаємодії антагоністичних популяцій тварин (система хижак-жертва). 

Така ситуація виникає в природі стихійно при переміщенні популяцій 

тварин по території або штучно при розселенні тварин в деяке 

середовище, де знаходяться корінні мешканці. Це відома задача 

Вольтерра. 

Математик В. Вольтерра розглянув динаміку зміни чисельності 

рисей і зайців в Канаді за 60 років – з 1845 по 1905 рік. Система 

диференціальних рівнянь, що описує цей процес, виглядає так: 
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, 

де: х – чисельність популяції зайців, y – чисельність популяції  

рисей; 

    – народжуваність зайців;    – смертність зайців;    – смертність 

рисей;    – народжуваність рисей. 

Ці рівняння можуть бути розв‘язані тільки чисельним методом за 

допомогою комп‘ютера. Але не дуже складним способом, за допомогою 

зрозумілих для вчорашніх школярів формул можна одержати наближене 

рішення, яке добре описує процес. В цьому полягає мета доповіді – на 

даному прикладі показати можливість значно спростити задачу, яка 

розглядається, і одержати правильний результат. 
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ У КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ 
 

Актуальність: Статистичний аналіз – це потужна техніка, яка 

дозволяє досліднику робити значущі висновки з дослідження, в якому 

дані збираються шляхом спостереження, опитування або експериментів. 

Статистичний аналіз є однією з основ клінічної практики, що базується 

на фактичних даних, що є ключовим фактором у проведенні нових 

клінічних досліджень, оцінці та застосуванні попередніх досліджень. 

Лікареві не потрібно заглиблюватися в складність математичних 

визначень, а варто лише зрозуміти, для чого і як ці методи 

використовуються. 

На практиці, для лікаря на сьогодні обробка й аналіз даних 

зводиться до вирішення наступних завдань: 

• мати уявлення про основні статистичні методи; 

• освоїти відповідний пакет, що буде використовуватися для 

аналізу й обробки даних; 
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• провести власне цей аналіз та вміти правильно інтерпретувати 

отримані результати. 

Статистичні методи в клінічних дослідженнях стали 

використовуватися відносно недавно – з 30-х років XX сторіччя. З того 

часу кількісно-статистичний підхід до опису й аналізу клінічних явищ 

міцно затвердився у свідомості багатьох поколінь медиків. Успіх 

медичного дослідження, однак, значною мірою залежить від належного 

статистичного аналізу даних. Цей факт досить часто ігнорується 

багатьма медичними дослідниками. Як наслідок, деякі дуже цікаві 

медичні дослідження можуть стати марними через недостатній та 

неправильний статистичний аналіз. Галузь медицини та охорони 

здоров‘я стикається з декількома проблемами досліджень, від простих до 

складних. В ході вирішення таких типів проблем дослідники, як правило, 

збирають дані від суб‘єктів, залучених до дослідження. 

Коли дані збираються від усіх представників сукупності, може 

бути достатньо описати та узагальнити дані за допомогою числових та 

графічних описових статистичних методів. Однак за більшості обставин 

неможливо дослідити всю сукупність, і, таким чином, інформація 

збирається лише з вибірки членів, що представляють сукупність. Після 

проведення статистичного аналізу висновки повинні бути точно 

інтерпретовані та чітко вказані ймовірності конкретних випадків. 

Підсумовуючи, у медичних дослідженнях, пов‘язаних з даними, 

цілком розумно перетворити медичну проблему на статистичну; збирати 

дані за допомогою відповідної експериментальної конструкції або 

анкети; вибрати найбільш відповідний статистичний метод; 

застосовувати його належним чином, тобто звертаючи увагу на основну 

теорію та вимоги обраного статистичного методу; і в кінці, адекватно 

інтерпретувати результати статистичного аналізу, одночасно вказуючи 

рівень залученої невизначеності. Правильний та повний статистичний 

аналіз зрештою призведе до надійних і вагомих висновків. У 

дослідженнях охорони здоров‘я та клінічних випробувань, в яких беруть 

участь люди, дуже бажано застосовувати належні методи лікування. У 

випадку, якщо рішення ґрунтуються на неправильному статистичному 

аналізі, наслідки можуть бути згубними. 
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ОЧИМА СТУДЕНТА МЕДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Світова пандемія змінила життя людства в цілому та усіх галузей 

його життєдіяльності. Сфера освіти не стала винятком:  

найактуальнішою проблемою цього року стало дистанційне навчання як 

у школах, так і вишах. Перед викладачами постає багато проблем: як 

правильно презентувати матеріал, як правильно організувати заняття в 

онлайн-форматі, як об‘єктивно оцінити студента в умовах, коли списати 

або піддивитись дуже легко.  

Але студентів у цьому процесі теж спіткали великі труднощі. 

Заочна форма навчання в медичному університеті не може існувати, 

тому що більшість предметів вимагають випробовування практичних 

навичок у спеціально обладнаних класах. Особливо цю проблему 

відчувають студенти старших курсів, у них йдуть клінічні предмети які 

дуже складно вивчати дистанційно. 

Основною проблемою дистанційного навчання студенти вважать 

необ‘єктивне оцінювання знань студента викладачем: студент може бути 

добре підготовленим, повноцінно володіти вивченим матеріалом, а 

викладач може просто через екран монітора не оцінити в повній мірі 

якість знань студента. Причини можуть бути різноманітними: це і 

проблеми з енергопостачанням, і поганий інтернет-трафік, адже деякі 
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студенти живуть у селищах, де з цим можуть бути проблеми. До речі не 

тільки студенти з сел скаржаться на низьку якість інтернету: через 

велике навантаження на мережу у певні години проводити заняття дуже 

важко, а іноді є зовсім незрозумілим, чи студент погано і повільно 

відповідає, чи інтернет залишає бажати кращого. У Донецькому 

національному медичному університеті навчальний процес відбувається 

за допомогою платформи Google Classroom, яка іноді «підвисає» через 

велику кількість користувачів. 

Студенти також скаржаться, що більшість кафедр університету 

концентруються на самонавчанні студентів, а коли викладач реально дає 

усю потрібну інформацію, поясняє кожну дрібницю, це сприймається не 

як належне, а як щось неймовірне. Більшість з них впевнені, що між 

навчанням у ВНЗ та самонавчанням не можна ставити знак рівності. 

Викладачі повинні не тільки перевіряти наші знання, а і пояснювати, а 

також питати у своїх студенів що їм не зрозуміло. Точка зору студентів є 

зрозумілою, але дистанційна освіта передбачає високий відсоток 

самостійної роботи, до якої студенти не завжди готові. Виділяють такі 

рівні готовності студента до самостійної роботи: - високий, коли 

переважає пізнавальний, професійний мотив; - проміжний, коли є різні 

мотиви, актуалізовані різними проблемами; - низький, коли переважає 

зовнішній мотив: необхідність здати залік або іспит [1]. На жаль, у 

студентів дуже часто переважає останній, що викликає додаткові 

труднощі для дистанційного навчання. 

Студенти відмічають, що дистанційне навчання на початок 

карантину було дуже жахливим: кафедри використовували та 

розміщували свої матеріали на різних платформах, які погано 

працювали, спостерігалися постійні збої у роботі, деякі студенти дуже 

погано володіли сучасними технологіями, і вони довго не могли 

опанувати новий вид навчання. Але згодом, дистанційне навчання 

покращилось і наразі функціонує у нормальному режимі завдяки 

використанню єдиної платформи, яка надає можливості як для 

проведення відео-занять, так і для розміщення теоретичного матеріалу, 

демонстрації презентацій. Додатковим бонусом є наявність чату, який 

можна використовувати в якості дошки, повністю імітуючи роботу у 

реальній класній кімнаті. У разі необхідності можна використовувати і 

власне дошку для малюнків. 
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Більшість студентів абсолютно впевнені, що в сучасному світі 

дистанційне навчання теж має багато позитивних моментів, однак 

повністю замінити очну форму навчання неможливо, практичні навички 

студенти медичних закладів повинні отримувати у спеціально 

обладнаних приміщеннях, під наглядом викладачів, які можуть ретельно 

пояснити усі питання, що будуть виникати у студентів.  

Однак для відпрацювань теоретичних дисциплін онлайн 

платформа – це прекрасний інструмент, який дозволяє економити час як 

викладача, так і студента. До того ж, онлайн-класи надають прекрасну 

можливість для спілкування викладачів поза межами аудиторії, для 

розміщення додаткового матеріалу. Важко заперчити, що використання в 

навчанні комп‘ютерних і телекомунікаційних засобів розширює 

можливості варіювання матеріалу, інформаційного фонду, яким може 

користуватися студент в освітньому процесі, робить більш гнучким і 

оперативним реагування викладача на характер його помилок і 

труднощів.  

Студенти відзначають, що у медичному ВНЗ в умовах карантину 

альтернативою може стати змішана форма навчання, коли студенти 

лекції та теоретичну інформацію будуть отримувати через екран 

монітора, а практичні заняття будуть проходити в стандартних умовах, у 

стінах університету або лікарні. Стосовно шляхів оптимізації онлайн-

навчання, студенти вважають, що викладачі повинні приділяти більше 

уваги саме проведенню занять за допомогою відео-зв‘язку, а не просто 

підготовці тестів та письмових завдань, а потім їх перевірці, бо навіть у 

ХХІ ст. ніщо не може замінити повноцінне спілкування. З цим важко 

посперечатися, бо «при дистанційному навчанні студент найчастіше має 

справу з телетекстом, у якому немає можливостей для зчитування жестів, 

міміки, інтонації. У процесі контактного навчання викладач, залежно від 

його здатності до рефлексії, аналізує і коректує свої дії, чого не може 

зробити машина. У педагогічному спілкуванні студент і викладач 

пізнають один одного, обмінюються інформацією і ролями, виявляють 

певні почуття, що також неможливо у першому варіанті» [2]. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАНЯ ПРЕДМЕТУ «АНАТОМІЯ» 
 

Кардинальні зміни, які відбулися в освіті внаслідок карантиних 

обмежень, вплинули на навчання всіх видів дисциплін, як 

загальноосвітніх у шкільній системі, так і фахових у закладах вищої 

освіти. Як результат, виникла нагальна потреба перегляду методики 

навчання предмету «Анатомія» на сучасному етапі розвитку 

дистанційного навчання. Окрім безпосереднього он-лайн спілкування, 

активно та в більшому об‘ємі викладачі фахових дисциплін почали 

використовувати блоги, вікі, соціальні закладки, значно зріс обмін 

файлами, активно застосовуються соціальні мережі, та так звані 

«соціальні сервіси». У більшості навчальних закладів України з березня 

2020 р. дистанційне навчання має вільний та відкритий характер та 

спирається на вільні освітні ресурси. У студентів та викладачів є доступ 

до значної кількості дистанційних курсів, в тому числі і з «Анатомії». 

Наприклад, онлайн-курс з анатомії та фізіології людини на платформі 

Coursera від Пенсильванського університету, курс «Анатомія і фізіологія 

людини» на платформі Eduget тощо. 

Соціальні сервіси, які дозволяють організувати навчальний процес 

з «Анатомії», наприклад, масові відкриті дистанційні курси, персональні 

навчальні середовища, типу Moodle та Classroom – є складовими єдиного 

інформаційного освітнього середовища, які у гармонійному 

взаємозв‘язку працюють як єдине ціле та дозволяють викладачу на 

високому рівні навчати студентів фаховим дисциплінам. Задля якісної 

навчальної роботи для кожного студента формується персональне 

навчальне середовище для роботи з навчальними ресурсами відповідного 

спрямування. Важливим фактором досягнення поставлених навчальних 

цілей є готовність викладача та студента працювати з набором 
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інструментів, функцій та можливостей, наявних у інформаційному 

освітньому середовищі.  

Проаналізувавши технології пізнавальної діяльності в процесі 

дистанційного навчання «Анатомії», ми встановили, що важливим 

фактором досягнення успішного засвоєння студентами навчальної 

інформації, є сприяння розміщення інформації у довготерміновій пам‘яті 

через поєднання нових знань з вже наявними. Цього можливо досягти, 

опираючись на безпосередній досвід суб‘єкта навчання, через 

міжпредметні зв‘язки (біологія, фізика, валеологія та ін.) тощо. Однією із 

методик, яка активно використовується у педагогіці, є використання 

інформаційних карток пам‘яті, які виявляють основні правила та 

взаємозв‘язки у просторі відповідної теми. Проаналізувавши роботи 

вітчизняних та закордонних педагогів І. Ю. Левченко, С. Д. Забрамної, 

Т. Г. Богданової та інших, ми дійшли висновку, що карти пам‘яті 

вимагають критичного мислення і є засобом для формування 

пізнавальних структур у студента медичного закладу. Як ефективний 

прийом у педагогіці, можна рекомендувати студентам-медикам 

створювати власні інформаційні картки пам‘яті з анатомії. Детально 

описані приклади таких карт і чіткі рекомендації щодо їхнього створення 

можна знайти у роботах відомого британського психолога-педагога Тоні 

Б‘юзена [3]. 

Одним із засобів застосування інформаційних карт пам‘яті в 

процесі навчання анатомії є використання в навчальному процесі 

презентаційного матеріалу. Логічно, лаконічно та наочно представлені 

теоретичні матеріали щодо будови тіла людини забезпечують 

максимальне сприйняття і розуміння навчальної інформації. Гармонійне 

поєднання психологічних факторів та педагогічних методик впливу на 

пам‘ять студента може бути досягнуто, враховуючи всі оточуючи 

фактори та можливі засоби, такі, як колір, розташування, додаткові 

позначення, розмір та характер шрифту, побудову структурно-логічних 

схем взаємозв‘язку матеріалу та ін. У гармонійному взаємозв‘язку такі 

прийоми дозволяють підвищити ефективність сприйняття і визначення 

смислових взаємозв‘язків між окремими фрагментами навчальної 

інформації з анатомії.  

В процесі дистанційного навчання анатомії, особливої уваги 

заслуговує рівень складності первісної подачі матеріалу, що є базою для 

формування фахових компетенцій. Він має відповідати наявним 
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пізнавальним здібностям суб‘єктів навчання, щоб студенти могли його 

зрозуміти і не виникало підстав для формування психологічних бар‘єрів 

засвоєння нового матеріалу. 

Стратегія пізнавальної діяльності в процесі дистанційного 

навчання анатомії має допомагати студентам формувати зв‘язки у 

довготерміновій пам‘яті між новою та існуючою інформацією задля 

швидкого пошуку та вилучення звідти потрібної навчальної інформації в 

процесі вивчення фахових дисциплін. З цією метою стратегія мусить 

використовувати такі допоміжні засоби, як проведення вхідного 

тестування для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

активне використання питань для самоконтролю з метою активізації 

процесу навчання та для допомоги студентові вибрати особистий шлях 

вивчення матеріалу з антомії. 

Важливо розбивати навчальну інформацію на смислові частини, 

щоб суб‘єкт навчання міг уникнути розумового та зорового 

перевантаження під час вивчення матеріалу, особливо під час 

дистанційного навчання. У полі зору студента має бути від 5 до 9 

пунктів, оскільки саме ця кількість складових відповідає умовам 

ефективної обробки навчальної інформації у робочій пам‘яті студента, 

відповідно до психолого-педагогічних вимог. Якщо пунктів більше – 

слід застосувати додаткові або допоміжні засоби навчання, наприклад 

інформаційну карту пам‘яті всього заняття, і під час навчання розглянути 

окремі його частини, що дозволить студенту розуміти міжфрагментні 

взаємозв‘язки. При гармонійному використанні з іншими стратегіями для 

організації аналізу, синтезу, проведення оцінювання, створюються умови 

переводу навчальної інформації з анатомії з робочої пам‘яті студента у 

довготермінову. Зазначені стратегії спрямовані допомагати суб‘єктам 

навчання використовувати інформацію з анатомії у реальному житті. 
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ІННОВАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ОНКОЛОГІЇ У МЕДИЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ 
 

Формування професійних навичок майбутнього лікаря залежить 

від якості знань, які він отримує на практичних заняттях. Суспільство 

інформаційних технологій або, як його називають, постіндустріальне 

суспільство на відміну від індустріального суспільства кінця XIX та 

середини XX століття набагато більшою мірою зацікавлене в тому, щоб 

його громадяни були здатні самостійно, активно діяти, приймати 

рішення, гнучко адаптуватися до умов життя, що змінюються [1, с. 59]. 

Для цього потрібно перш за все залучення кожного студента в активний 

пізнавальний процес, причому не процес пасивного оволодіння 

знаннями, а активної пізнавальної діяльності. На сьогодні назріла 

необхідність чіткого усвідомлення де, яким і чином і для яких цілей ці 

знання можуть бути застосовані, можливість працювати спільно, у 

співпраці при вирішенні різноманітних проблем, виявляючи при цьому 

певні комунікативні вміння, можливість широкого спілкування з 

однолітками з інших вузів. 

У швидко мінливих і нестабільних умовах сучасної епохи система 

вищої освіти, як і будь-яка інша сфера соціально-економічної діяльності, 

вимагає використання ефективного механізму управління, впровадження 

інноваційних технологій, адаптованих до змін, що відбуваються і, 

звичайно ж, досягнення бажаних результатів. Впровадження нових 

методів і технологій у навчальний процес дозволяє підвищити у 

студентів інтерес до предмету, спонукає кращих з них прагнути вийти за 

межі програми, проявити ініціативу, спостережливість, допитливість. 
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Інноваційна діяльність повинна бути орієнтована на досягнення єдності 

наукового, навчального та виховного процесів. 

Ми провели порівняльну оцінку різних інноваційних методів 

викладання онкології, спрямованих на підвищення мотивації студентів 

для придбання компетентностей. Найбільший інтерес у студентів 

викликав симуляційний курс, який давав можливість не тільки візуально 

закріпити теоретичні знання, а й придбати практичні вміння. Наприклад, 

на муляжах молочних залоз пальпувати різні форми раку даного органу; 

на муляжах прямої кишки проводити пальцеве дослідження з оцінкою 

форми росту раку. 

Використання на практичних заняттях можливостей інтернету з 

демонстрацією тематичних хворих, на думку студентів, також дозволяє 

краще запам‘ятовувати клінічні прояви різних злоякісних новоутворень. 

Частина студентів вважає ефективним елективний курс і ділові ігри з 

розбором ситуаційних завдань, що сприяло більш глибокому вивченню 

теми, граючи при цьому роль пацієнта, лікаря-онколога і інших фахівців, 

що беруть участь в діагностиці та лікуванні онкологічних хворих. 

Щоденний контроль знань за допомогою тестів, який дає 

можливість охопити всіх присутніх, показав, що успішність студентів 

при використанні перерахованих вище інноваційних методів помітно 

підвищилася. 

Студенти віддають перевагу тим інноваційним методам, де є 

можливість як теоретичного, так і візуального освоєння теми з 

одночасним набуттям практичних умінь. Це притаманно тим студентам, 

які зацікавлені професійною діяльністю, відчувають задоволення від її 

освоєння та практичної роботи. Іншими словами, такі фахівці 

характеризуються високим рівнем ідентифікації зі своєю професією [2, 

с.29]. 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ 

1. Кліщ Г. І. Реформування медичної освіти в Австрії: зразок 

успішного проведення і приклад для наслідування / Г. І.Кліщ // Медична 

освіта. – 2011. – № 1 – С. 58–66. 

2. Півторак К. В., Феджага І. В. Формування особистості та 

мотивації до навчання у студентів медичного університету / 

К. В. Півторак, І. В.Феджага // Медична освіта. – 2011. – № 4 – С. 28–31. 

 

 



Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з 

міжнародною участю «Сучасний стан та перспективи розвитку природничих 

дисциплін в медичній освіті» 
 

77 
 

Чортківський медичний фаховий коледж 
 

Шевчук Оксана Романівна, Демкович Лілія Ігорівна,  

Данюк Марія Іллівна  

 

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ  

З БІОЛОГІЇ  
 

Критичне мислення нині один з модних трендів в освіті. Про те, що 

його розвиток є одним з наскрізних завдань навчально-виховного 

процесу, йдеться й у Концепції нової української школи 1. 

Критичне сприйняття інформації означає можливість сформувати 

власну думку, незалежну від зовнішніх факторів 1. Наші студенти, як і 

всі діти, дуже добре ідуть в ногу з розвитком технічного прогресу. Все їх 

життя проходить у мобільному телефоні…щоб поєднати з користю, ми 

спробували  застосувати на практиці лайфхак. 

При вивченні різних тем з біології, ми використовуємо онлайн – 

курс, підготовки до ЗНО «Автостопом по біології», де всі 

відеофрагменти знімають, коментують, роблять висновки школярі 2. На 

основі даних відеофрагментів студенти нашого коледжу підготували свої 

відеоролики з таких тем: «Хімічний склад клітин та значення у 

життєдіяльності людини», «Визначення деяких органічних речовин та їх 

властивостей», «Визначення білків і харчових домішок» та інші. У них 

студенти розповідають, як використовувати знання з біології у 

повсякденному житті. 

Критичне мислення – складне й багаторівневе явище, яке ми 

прагнемо розвинути у студентів на заняттях з біології. 
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Донецький національний медичний університет 
 

Шульга Наталія Володимирівна  
 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДЕФІНІЦІЙ: «ПРАВОВА ОСВІТА», 

«ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ», «ПРАВОВА КУЛЬТУРА» В 

МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ 
 

Вища освіта в Україні переживає реформи, які спричинені 

політичною, державною, соціальною та економічною розбудовою країни. 

Заклади вищої освіти ставлять перед собою спільне завдання: 

підготувати випускників-професіоналів, здатних адаптуватися до нових 

умов. Висококваліфіковані фахівці охорони здоров‘я повинні виконувати 

головну роль – надавати якісну медичну допомогу пацієнту та обирати 

відповідні правильні рішення.  

У сучасних умовах посилюється значення проблеми формування 

професійного мислення майбутнього магістра медицини, який 

самостійно може оновлювати професійні знання, продуктивно мислити і 

знаходити нові, оригінальні способи розв‘язання складних професійних 

задач [5].  

Врахувавши сучасні вимоги до підготовки магістрів медицини, 

здатних компетентно й конструктивно діяти в умовах розбудови 

правової держави, правова компетентність стає однією з провідних 

складових професійної компетентності фахівця охорони здоров‘я.  

Лікар, зобов‘язаний служити найвищим суспільним цінностям – 

життю і здоров‘ю населення не лише знаходячись на роботі, а у 

повсякденному житті. Дане положення закріплено законодавчо. 

Стаття 78 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров‘я» всі медичні та фармацевтичні працівники повинні 

«безплатно надавати відповідну невідкладну медичну допомогу 

громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних 

ситуаціях», стаття 52 «Медичні працівники зобов‘язані надавати 

медичну допомогу у повному обсязі хворому, який знаходиться в 

критичному для життя стані» [3].  

Але згідно положення статті 138 Кримінального кодексу України 

передбачена відповідальність за «Зайняття лікувальною діяльністю без 

спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної 

освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого….» [1; 2]. 
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Лікарська кваліфікація є надзвичайно важливою як з позиції 

захисту пацієнтів, так і з позиції захисту самих лікарів. 

Згідно наказу Міністерства охорони здоров‘я України від 10 серпня 

2000 р. № 195 «Про надання спеціального дозволу на медичну діяльність 

у галузі народної і нетрадиційної медицини» спеціальний дозвіл це 

документ, який підтверджує відповідність конкретної особи 

кваліфікаційним вимогам для провадження медичної діяльності у галузі 

народної і нетрадиційної медицини, за умови обов‘язкового контролю 

такої діяльності з боку лікаря [2; 4]. 

Систематизація дефініцій: «правова освіта», «правове виховання», 

«правова культура» впливає на формування світогляду, дотримання 

Законів України, нормативно-правових актів, міжнародних правових 

норм, формування в майбутніх магістрів «правової компетентності». 

Правова компетентність в системі охорони здоров‘я – сукупність 

правових компетенцій, особистісних характеристик і якостей, етичних 

норм, які формуються в межах здобуття професійної компетентності 

магістра медицини, що дає можливість ефективно виконувати свої 

функціональні обов‘язки в межах дотримання норм законодавства та їх 

реалізації при ефективному управлінні всіма ресурсами організацій 

системи охорони здоров‘я. 
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Секція 2 

Інновації в медицині на основі досягнень природничих наук / 

Innovations in medicine based on the achievements of natural sciences 

 

Donetsk Natіonal Medіcal Unіversіty 
 

Abuvatfa Samі 
 

MODERN METHODS OF ARTERІAL HYPERTENSІON 

TREATMENT ІN PATІENTS WІTH TYPE 2 DІABETES  
 

Іn clіnіcal practіce, varіous treatments are used for both hypertensіon 

and type 2 dіabetes. However, at present there are no generally accepted 

methods of treatment of patіents wіth hypertensіon and type 2 dіabetes. 

Therefore, expandіng the arsenal of hіghly effectіve and safe treatment 

methods of patіents wіth hypertensіon and type 2 dіabetes, aіmed at іmprovіng 

the effectіveness of treatment and іmprovіng clіnіcal, hemodynamіc and 

glucometabolіc parameters, lіpіd peroxіdatіon іs an urgent task of practіcal 

medіcіne.  

Ukraіnіan scіentіsts and doctors О. Bіlovol, V. Myasoedov, 

І. Knyazkova, O. Al-Travnekh, L. Bіlan offer an effectіve method of treatіng 

patіents wіth hypertensіon and type 2 dіabetes by addіng to standard therapy 

ethylmethylhydroxypyrіdіne succіnate [1]. The researchers note that the 

theoretіcal basіs of the method іs the fact that the choіce of pathogenetіc drug 

therapy іn patіents wіth hypertensіon and type 2 dіabetes must take іnto 

account theіr іmpact on the functіonal state of target organs, as well as theіr 

іmpact on the metabolіsm of lіpіds and carbohydrates. Therefore, to standard 

therapy іn treatment regіmens, they recommend addіng cytoprotectіve drugs 

wіth antіhypoxant and antіoxіdant effects, ethylmethylhydroxypyrіdіne 

succіnate. 

Foreіgn scіentіsts from Sweden and Greece [2] pay attentіon to 

аmbulatory blood pressure reductіon after rosіglіtazone treatment іn patіents 

wіth type 2 dіabetes and hypertensіon correlates wіth іnsulіn sensіtіvіty 

іncrease.  

Yu.M. Sіrenko, MD, Professor Іnstіtute of Cardіology. M.D. Strazheska 

of the Academy of Medіcal Scіences of Ukraіne poіnts out that the goal of 

treatment of hypertensіon іn patіents wіth dіabetes іs to prevent the 

development of cardіovascular complіcatіons and death [3]. Thus, a patіent 
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wіth hypertensіon and dіabetes should try to elіmіnate all cardіovascular rіsk 

factors. Yu.M. Sіrenko recommends changіng the lіfestyle of patіents: stop 

smokіng, control body weіght, іncrease physіcal actіvіty, lіmіt the use of salt 

and alcohol. The scіentіst notes that studіes іn recent years have establіshed 

the effectіveness of statіns to prevent the development of cardіac and 

cerebrovascular complіcatіons, especіally іn patіents wіth dіabetes, even wіth 

normal serum cholesterol. For patіents wіth comorbіd condіtіons such as 

dyslіpіdemіa or after a myocardіal іnfarctіon, statіns are a mandatory 

component of treatment. Іn the absence of contraіndіcatіons, antіplatelet drugs 

are prescrіbed, most often acetylsalіcylіc acіd. 

Scіentіsts S. Koval, І. Snіgurska, M. Penkova, O. Mysnychenko1, O. 

Lytvynova, K. Yushko [4] recommend treatіng hypertensіon іn patіents wіth 

dіabetes іn accordance wіth the requіrements of the latest Natіonal Treatment 

Standards and Recommendatіons: ESH / ESC Guіdelіnes for the management 

of arterіal hypertensіon (2013); ESC Guіdelіnes on dіabetes, pre-dіabetes, and 

cardіovascular dіseases developed іn collaboratіon wіth the EASD (2013) [5 – 

8]. Accordіng to these recommendatіons, іt іs mandatory to start 

antіhypertensіve therapy wіth systolіc blood pressure (BP) ≥ 160 mm Hg, 

however іt іs recommended to begіn such therapy and at level of systolіc BP ≥ 

140 mm Hg; target blood pressure levels іn thіs category of patіents іs the 

level of systolіc BP <140 mm Hg and the level of dіastolіc BP <85 mm Hg, 

and іn the presence of proteіnurіa <130 mm Hg. (wіth regular monіtorіng of 

GFR). 

Based on research by domestіc scіentіsts, іt has been establіshed that 

patіents wіth hypertensіon wіth dіabetes can also be prescrіbed combіnatіons 

of fіxed doses of antіhypertensіve drugs or polypіll for reducіng the number of 

tablets іn order to іmprove adherence to treatment and іncrease the 

effectіveness of blood pressure control. However, such an approach can be 

acceptable only іf there іs a clear belіef іn the approprіateness of the patіent's 

needs іn each of the components of the tablet. 
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DYNAMICS OF EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS ON HIV-

ASSOCIATED TUBERCULOSIS IN KIROVOHRAD OBLAST 
 

The current tuberculosis epidemic is developing in close connection 

with the HIV/AIDS one. HIV infection is a factor contributing to the 

development of the tuberculosis process in patients and the spread of 

tuberculosis. The objective of the research was to study the spread of 

tuberculosis among HIV-infected people in Kirovohrad Oblast.  

During the study, cognitive and bibliosemantic methods were used.  
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The analysis of statistical reports of healthcare institutions in 

Kirovohrad Oblast for 2019 was carried out according to the statistical 

reporting forms No. 58 following the Ministry of Health of Ukraine order No. 

182 of March 21, 2018 (as amended by the MoH order No. 864 of August 5, 

2018).  

The incidence of active tuberculosis combined with AIDS (HIV/TB) in 

2017 compared with 2016 increased by 27.1 % and amounted to 157 people, 

or 16.4 per 100,000 population (2016 – 125 people, or 12,9 per 100,000 

population). As of November 1, 2019, 83 HIV-infected persons with 

tuberculosis were registered at the dispensary and increase compared to 2018 

by 8.7 % and amounted to 32.6 per 100,000 population (2018 – 23.9 per 

100,000 population, 72 persons).  

In 2017, 20 people died from HIV/TB co-infection, compared to 32 in 

2016. Mortality from co-infection decreased by 37.5 %. In 2018, 66 people 

died from co-infection, which was 69.7 % more than in 2017.   

Thus, against the background of increasing the number of HIV-infected 

people, the number of patients with HIV/TB co-infection increases annually, 

as well as mortality from it. This is facilitated by the untimely detection of 

HIV infection in patients, the late detection of HIV/TB co-infection cases, 

which results in a high mortality ratio of HIV/TB patients, relative to the 

duration of tuberculosis treatment, which is 93 % (who died during the first 

treatment week).  

The situation regarding tuberculosis among HIV-infected people in 

Kirovograd Oblast, according to the results of 2019, remains tense and 

requires improvement of the organization of HIV diagnostics and diagnostics 

of tuberculosis among HIV-infected persons.  
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INVENTION AND PATENT ACTIVITY OF RE KAVETSKY 

INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PATHOLOGY, ONCOLOGY AND 

RADIOBIOLOGY OF THE NAS OF UKRAINE 

The overcoming of oncological diseases is one of the most important 

medical and social problems of our time, progress in solving which can be 
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achieved through the use of fundamental knowledge as a significant resource 

of innovations [1, 2]. 

The purpose of the study is to assess the state of the patent and 

invention activity of the RE Kavetsky Institute of Experimental Pathology, 

Oncology and Radiobiology of National Academy of Sciences of Ukraine 

(IEPOR) in order to provide of strategic management decisions about its 

optimization. 

Research methods. Quantitative analysis of the main indicators of the 

patent and invention activity of the IEPOR (1994–2020): Ukrainian patent 

applications; legal documents issued by the patent offices; types of received 

legal documents; rating of the IEPOR scientific departments on patent activity. 

Results and discussion. The analysis of the ratio of the number of 

applications filed by IEPOR in 1994–2020 and protective documents received 

from the Ukrpatent has revealed their conformity, which testifies of the 

successful passing of formal and qualification expertise and positive decision 

on the issuance of intellectual property documents (OIP). By the indicator of 

the number of applications submitted for the issuance of protection documents 

on the results of the research work carried out at the expense of the general 

fund, the increase of the patent activity of the scientists of the institute was 

observed in 2013–2017, which is evidenced by an increase of this indicator on 

average by 11.6 % per year. The largest decline in patent activity was 

observed in 1998-2000. 

In 2010-2020 on the balance sheet of intangible assets IEPOR has on 

average 93 OIP per year. At the same time, the patent activity of the scientists 

was the highest in the years 2015 and 2016 – 107 and 104 OIP, 

correspondingly. As of the beginning of 2019, the validity of 74 OIP is 

maintained. The dynamics of patenting at IEPOR (2006–2017) indicates an 

intensification of the process of patenting the results of research and scientific 

and technical activities starting from 2008, with a slight decline in activity in 

2011 and 2014 and an increase in 2012 (by 15 %) and in 2015 (by 11 %). 

Patenting maxima are observed in the years of completion in most research 

departments of the R&D projects and, accordingly, obtaining results that have 

high innovative potential and require rational use – the implementation in 

practical oncology or further development. 

The data analysis of the protective documents of various types for the 

period of 2010-2020 has shown the priority of declarative patents for a utility 

model, which, for example, exceeded the patents for invention almost fourfold 
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in 2014. It can be explained by the differences in the procedure for obtaining 

patents (substantive examination) and formal examination. The different level 

of patent activity of scientists, calculated on the number of received IPOs, 

allows one to calculate the rating of scientific departments of IEPOR in 2010–

2020.  

Conclusion. Indicators of the patent activity of IEPOR testify of the 

high level of scientific activity and innovative potential of developments and 

are the informational basis for the formation of strategic management 

decisions on optimization of patent and invention activity. 
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MODERN INNOVATIVE APPROACHES TO INTRODUCING 

DEVELOPMENTS IN ONCOLOGY 
 

The priority task of a scientific institution, whose activities are related to 

solving problems in the field of experimental and clinical oncology, is the 

development of innovations, created in the light of modern advances in world 

science. The implementation of innovative processes in the experimental 

oncology, as a basis for the improvement of prevention and diagnosis of 

cancer, treatment and rehabilitation of cancer patients, is carried out through 

the commercialization and transfer of technologies (TT), to the national and 

global markets. Commercialization and TT of a R&D results – a set of 

methods and actions for realization of scientific activity results in new or 

improved types of products, equipment, technologies, management methods, 

which satisfy consumer needs, require the use of various mechanisms for the 

promotion and integration of intellectual product into practice. TT provides 



Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з 

міжнародною участю «Сучасний стан та перспективи розвитку природничих 

дисциплін в медичній освіті» 
 

86 
 

intellectual property rights protection, as well as commercial advantages for 

the continuation of innovation activities. The use of TT in the field of 

oncology is of interest to society as a whole as this process stimulates the 

activity of research scientists and contributes to increasing the level of 

competitiveness of domestic health care. Consequently, today scientific 

research results become a liquid commodity, the implementation of which in 

practice is one of the main sources of funding science [1–3]. 

Innovative approaches that provide progress in modern clinical 

oncology are the introduction of highly specific test systems for early 

diagnosis, disease prognosis, drug delivery systems to reduce toxic effects, 

and overcome drug resistance. RE Kavetsky Institute of Experimental 

Pathology, Oncology and Radiobiology of National Academy of Sciences of 

Ukraine (IEPOR) is a leader in the development in these areas in Ukraine. The 

following priority innovations developed by IEPOR for the needs of clinical 

oncology, which are in the stage of improvement or implementation, are: 

"Feroplat" – a new pharmaceutical form of targeted delivery of antitumor 

drug, protected by Ukrainian patents, and a Certificate for the mark for goods 

and services. To date, pre-clinical tests of "Feroplat" have been completed and 

a submission to the State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine 

has been filed for obtaining a clinical trial permit; antitumor autovaccine – 

biotechnologically modified tumor-associated antigens of the autologous 

tissue material of the tumor of the patient, which is a means of personified 

immunological treatment of cancer patients. The development is protected by 

the patents of Ukraine and the Certificate on the state registration of the 

medical immunobiological drug "Antitumor autovaccine" is received; highly 

specific monoclonal antibodies designed to improve the processes of 

differential diagnosis, therapy of malignant tumors of different histogenesis, 

evaluation of immunological status. The development is included in the State 

Register of Medical Equipment and Medical Products and is authorized for 

use on the territory of Ukraine; adsorptive carbon dressing on the base of 

activated carbon fibrous materials is used for application-sorption therapy of 

wounds and burns, prevention and treatment of purulent-inflammatory 

complications. Development has been introduced in a number of military and 

civilian medical institutions of Ukraine; complex of immunocytochemical and 

molecular genetic technologies for the diagnosis of acute leukemia. The 

development is protected by Ukrainian patents, tested in oncohematological 

clinics of Ukraine. 
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The implementation of research programs enables scientists to receive 

innovative developments that effectively influence the development of modern 

medical science, and the result of their practical implementation will have a 

social significance. 
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РОБОТ-АСИСТУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ В ЗАГАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ 
 

До недавніх пір роботи-хірурги залишалися персонажами з 

фільмів про наукову фантастику. Але зараз ми живемо в той час коли, 

хірургічні операції з використанням робот-асистентів стали 

довгоочікуваною реальністю.  

Мета. Дослідження переваг та недоліків роботизованої хірургії в 

Україні та світі. Огляд  основних моделей роботів-хірургів, та історії їх 

виникнення. 

Завдання. Розширити коло знань в області хірургії, а саме 

дослідити використання робот-асистентів при виконанні різноманітних  

хірургічних операцій. 

Результати. Під час дослідження було з‘ясовано, що процес 

застосування роботів у медичній практиці започаткували  наприкінці 70-

х років в американському агентстві NASA. Система Da Vinci є лідером в 

області роботизованої хірургії. Особливості будови цього робота: 

складається з двох блоків, перший призначений для хірурга-оператора, а 

другий – чотирирукий  робот-маніпулятор – є виконуючим пристроєм. 

Одна з «рук» робота застосовується як тримач відеокамери, яка передає 
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зображення ділянки, що оперується, дві інші «руки» в режимі реального 

часу відтворюють рухи хірурга, функції асистента хірурга виконує 

четверта «рука». Технологія цього процесу дозволяє працювати таким 

чином, що робот знаходиться в одній частині планети, а хірург працює 

зовсім в іншій. Робот може працювати щодня, бо на відмінну від людини 

втоми не знає. Вартість системи da Vinci – 2 млн долл. В США на 2014 

рік клініки мали 2153 системи «da Vinci», в Россії – 25, в Україні поки 

що один такий робот-хірург. Перша в Україні операція робота-хірурга Da 

Vinci пройшла у Вінниці, пацієнтом став 54-річний чоловік з другою 

стадією раку передміхурової залози. Операція пройшла успішно і пацієнт 

був виписаний без ускладнень.  

Моделі роботів-хірургів, які наразі виробляються серійно: Робот 

Давінчі (da Vinci surgical system, на базі RAVEN); Робот Софі (Sofie 

surgical robot); Робот Йомі (Yomi). 

Серед переваг робот-асистентів можна виділити: 

 Підвищена точність виконання у порівняні зі звичайними 

операціями. 

 Мінімізовано ушкодження внутрішніх органів, як наслідок швидке 

загоювання. 

 Обмеження контакту хірурга та пацієнта, як наслідок знижено 

ризик інфікування у двосторонньому порядку. 

 Зменшення необхідності переливання крові.  

 Значне зменшення післяопераційного періоду. 

 Мінімальний ризик ускладнень, характерних для традиційної 

хірургії. 

 Мініінвазивний  доступ забезпечує  чудовий косметичний ефект. 

Серед недоліків робот-асистентів можна відмітити такі: залежность 

від джерела енергії досить значна; робота на відстані має свої 

особливості (випадкові – у вигляді збою, чи свідомі – у 

вигляді хакерської атаки); технічне обслуговування, яке має високу ціну; 

висока вартість та тривале навчання лікарів; необхідність 

окремої операційної. 

Виділимо деякі напрямки використання роботизованої хірургії: 

 Обхідниий шунт між аортою та коронарною артерією. 

 Видалення матки, видалення міоми матки і підтягування і фіксація 

матки за рахунок імплантанта. 
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  Видалення підшлункової, видалення жовчного міхура, обгортання 

дна шлунка навколо стравоходу, міотомія Геллера, шунтування 

шлунка, видалення нирки донорів, видалення наднирників, 

видалення селезінки та часткове видалення кишечника. 

 Протезування кульшового суглоба. 

 Видалення ракової тканини з чутливих частин тіла, наприклад з 

кровоносних судин, нервів. 

 Мобілізація внутрішньої грудної артерії і лікуванні аритмії 

серцевої тканини. 

 Операція на мітральному клапані (ремонт мітрального клапана), 

закриття дефектів передсердної перетинки. 

 Перев‘язка маткових труб. 

Висновки. Роботизована хірургія – це хірургія нового покоління, 

яка поєднує інноваційні технології та прогресивні ідеї людини. Одна з 

основних переваг – це мінімізація будь-яких  втрат для людини. Робот-

асистенти дозволяють зберегти органи, при видалені пухлин чого раніше 

не можливо було досягти. Розвиток цього напрямку перспективний, тому 

за ним майбутнє. 
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КОРЕЛЯЦІЯ ПОКАЗНИКІВ САТУРАЦІЇ І КТ КАРТИНИ ПРИ 

ПНЕВМОНІЯХ ВИКЛИКАНИХ СOVID-19 
 

У період пандемії СOVID-19 важливою є рання діагностика. Метод 

пульсоксиметрії здатний розпізнавати пневмонію в перші години, коли 

ще немає морфологічних змін в легенях і комп‘ютерна томографія (КТ) 

обстеження не здатна її діагностувати на даному етапі.  

Однак проводити КТ дослідження пацієнту надто часто недоцільно 

через променеве навантаження. Водночас важливим є моніторинг стану 

пацієнта протягом перебігу хвороби. Альтернативою є метод 

пульсоксиметрії. Крім цього, сатурація крові є домінуючим показником 

при виборі тактики лікування.  

Серед позитивних якостей методу пульсоксиметрії є доступність, 

швидкість і простота у використанні. 

Мета: дослідити залежність між відсотком ураження легень при 

пневмоніях, що викликані COVID-19, і показниками сатурації (методом 

пульсоксиметрії) у різних вікових групах пацієнтів. 

Під час дослідження була проаналізована медична документація 15 

пацієнтів з підтвердженим діагнозом «Коронавірусна хвороба COVID-

19» та з ознаками полісегментарної пневмонії, характерної для вірусної 

пневмонії етіології COVID-19 (дослідження проводились на 16-зрізовому 

спіральному комп‘ютерному томографі виробництва Toshiba Medikal 

Systems, Японія). Cатурацію вимірювали пульсоксиметром IMDK 

Medical. Всі наведені дані відображають першу добу звернення пацієнта 

за медичною допомогою, тобто оксигенація виміряна до того, як 

пацієнту призначали кисневу терапію (таких хворих в нашому 

дослідженні 26,6 %), див. таблицю 1. 

Таблиця 1. 

Дані пацієнтів, використані у дослідженні 

№ п/п 
Вік 

хворого 
Стать 

% 

ураження 

паренхіми 

легень 

SpO2 (%) 

Різниця в 

показах 

SpO2 від 

норми 

1 55 Жін. 10 93 2 
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2 47 Чол. 5 95 0 

3 35 Жін. 10 95 0 

4 47 жін. 15 92 3 

5 63 Чол. 10 93 2 

6 32 Чол. 10 94 1 

7 54 Жін. 20 90 5 

8 46 Чол. 10 94 1 

9 48 Чол. 65 78 17 

10 56 Жін. 5 93 2 

11 70 Чол. 30 87 8 

12 59 Чол. 15 90 5 

13 58 Жін. 10 93 2 

14 36 Чол. 5 96 0 

15 61 Чол. 30 88 7 

 

Проведено визначення залежності середньоарифметичних 

показників зниження сатурації  від площі ураження паренхіми легень, 

див. таблицю 2. 

Таблиця 2. 

Кореляція показників SpO2 і площі ураження легеневої 

тканини 

Площа ураження 

легень, % 

Середньоарифметичне 

зниження SpO2 (%) 
Кількість пацієнтів 

5-10 1,11 9 

15-20 4,33 3 

25-30 7,5 2 

35-50 – – 

55-65 17 1 

 

Розглянемо зниження сатурації при однаковій площі ураження 

легень в різних вікових категоріях, див. таблицю 3. 

Таблиця 3. 

Вивчення зниження SpO2 у різних вікових категоріях 

Площа ураження 

легень, % 

Середні показники 

зниження SpO2 (%), 

пацієнти 30-50 років 

Середні показники 

зниження SpO2  (%), 

пацієнти 51-70 років 

5-10 0,4 2 

15-20 3 5 

25-30 – 7,5 

35-65 – 17 
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З наведеної таблиці робимо висновок, що в пацієнтів старшого віку 

зниження оксигенації крові більш виражене, ніж в людей молодшого 

віку. Це зумовлене, насамперед, зниженими компенсаторними 

можливостями організму, наявністю супутніх захворювань 

(атеросклероз, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба), які переважають в 

людей старшого віку. Також в молодих пацієнтів з незначною площею 

ураження паренхіми легень (5-10 %) згідно нашого дослідження 

сатурація не знижувалась у 60 % досліджуваних – це також свідчить про 

значну опірність організму хворих молодшої вікової категорії. 

Висновки: 1) показники сатурації в більшості випадків знижуються 

при пневмонії ( в нашому дослідженні у 80 %); 

2) показники сатурації можуть залишатися в межах норми при 

ураженні паренхіми легень при невеликих площах ураження (5-10 %) і в 

пацієнтів молодшої вікової категорії (30-47 років) – 20 % згідно нашого 

дослідження; 

3) зниження показників сатурації прямо пропорційне площі 

ураженої паренхіми легень; 

4) в пацієнтів старшої вікової групи відсоток зниження сатурації 

вищий, ніж у людей молодшого віку при однаковій площі ураження 

легень.   
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CRISPR CAS9 РЕВОЛЮЦІЯ В ГЕННІЙ ІНЖЕНЕРІЇ 
 

Уявіть, що люди отримали можливість вибирати естетичні, фізичні 

та інтелектуальні параметри для майбутньої дитини, лікувати рак 

самостійно вдома без дорогих ліків і виснажливих процедур, 

позбавлятися від страшних і серйозних генетичних захворювань. 

У 2014 році MIT Technology Review назвав цю технологію 

редагування генів як «найбільше біотехнологічна відкриття століття». 

Ще давним давно багато вчених відзначали, що система CRISPR є 

природною захисною системою організму від бактерій. І зрозуміли що 

CRISPR можна використовувати для прямого розрізання двуланцюгових 

ДНК в будь-якому бажаному місці. 

CRISPR / Cas9 – це метод, який дозволяє здійснювати високоточну 

і швидку модифікацію ДНК в геномі, з його допомогою можна задати 

будь-який набір генетичних інструкцій в організмі. 

Чим CRISPR / Cas9 відрізняється від попередніх методів генної 

інженерії? Тоді як інші методи займають місяці або роки, CRISPR 

прискорює цей час до декількох тижнів він дозволяє так швидко і точно 

зрізати і склеювати гени. Він може вводити або видаляти більше одного 

гена одночасно. Це дозволяє дуже швидко маніпулювати багатьма 

різними генами в клітинної лінії організму. Це схоже на програмовані 

ножиці, які здатні розпізнавати певні місця ДНК і змінювати їх. 

Виникнення. Технологія виникла в рамках проекту 

фундаментальних досліджень, метою якого було з‘ясування того, як 

бактерії борються з вірусними інфекціями. 

У клітинах багатьох бактерій існує адаптивна іменна система – 

CRISPR, що дозволяє їм виявляти і руйнувати вірусну ДНК. До складу 

системи CRISPR входить білок Cas9, який здатний шукати, 

розщеплювати і в кінцевому підсумку знищувати вірусну ДНК 

особливим способом. 

Саме в ході цього дослідження з вивчення активності цього білка 

Cas9 вчені зрозуміли, що можуть використовувати його активність в 

генно-інженерної технології. 
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CRISPR (англ. Clustered regularly interspaced short palindromic 

repeats) – кластеризовані регулярно переміщені короткі паліндромні 

повтори. Важливо звернути увагу на назви, тому що в ньому закладені 2 

основні частини, закладені в систему. Повтори – це короткі сегменти 

ДНК 20-40 букв в довжину, які є паліндромний, тобто можуть бути 

прочитані однаково в обох напрямках.  

 
Однак між повторами є прогалини (сірий колір). У цих прогалинах 

знаходяться так звані «cпейсери» (англ. Spacer DNA). Вони, в свою 

чергу, вже не ідентичні, кожен з спейсерів унікальний. Цей факт дуже 

спантеличив вчених, коли вони намагалися їх розпізнати в 80-х і 90-х 

роках. 

Але вже у 2000-ті вчені з‘ясували, що саме cпейсери ідеально 

відповідають ДНК вірусів, що вразила колись цю конкретну бактерію. 

Тобто за спейсерами зберігається інформація про всіх віруси коли-

небудь, хто був знищив дану бактерію. Таким чином виходить, що 

спейсери – це ні що інше як елемент імунної системи бактерії. 

Отже, коли бактеріофаг (вірус) впорскує свою ДНК всередину 

клітини, зазвичай, якщо відсутня імунна система, це призводить до її 

руйнування і смерті. Проте при наявності системи CRISPR клітина 

транскрибує і переводить ДНК вірусу за допомогою білка CAS, для того 

щоб створити CRISP РНК, інструмент який і буде боротися з вірусною 

ДНК і в підсумку зруйнує її ще до початку зараження. 

Як працює CRISPR. Система CRISPR-Cas9 складається з двох 

ключових молекул, які вносять зміни У ДНК: 

– Фермент Cas9. Він діє як пара «молекулярних ножиць», які 

можуть розрізати дві нитки ДНК в певному місці в геномі, так що 

шматочки ДНК можуть бути додані або видалені. 

– Шматок РНК називається направляючою РНК. Він складається з 

невеликого фрагмента попередньо сконструйованої послідовності РНК 

(довжиною близько 20 підстав), розташованої в більш довгому каркасі 

РНК. Частина каркаса зв‘язується з ДНК, а попередньо розроблена 
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послідовність «направляє» Cas9 до необхідної частини геному. Це 

гарантує, що фермент Cas9 ріже в потрібній точці генома. 

 
Таким чином ми можемо замінювати цілком конкретні ділянки 

ДНК на ті, які нам необхідні. 

Які хвороби можуть бути вилікувані за допомогою CRISPR CAS9: 

1. Рак  

2. Захворювання крові 

3. Бета-талассемії і серповидноклітинної анемії. 

4. Гемофілія  

5. Сліпота 

6. СНІД 

7. Муковісцидоз 

8. М‘язова дистрофія 

9. Хвороба Хантінгтона 

Висновок. Технологія є унікальною, і вона призведе до розвитку 

генної інженерії в усьому світі. Це прорив в області біології та медицині! 
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БІОВОДА ЯК ІНДИКАТОРНИЙ ОБ’ЄКТ САНАЦІЇ ЗДОРОВ’Я 

ЛЮДИНИ 
 

Актуальність. Індікація впливу екологічних факторів на живі 

об‘єкти повинна проводитись з застосуванням комплекса методів 

моніторинга. Для цього необхідно постійно створювати і розвивати як 

технічні засоби аналізу так і методичні підходи. При цьому існує 

проблема пошуку нових індикаторних об‘єктів, які б найбільш адекватно  

відображали  техногенні наслідки для природи і здоров‘я людей. В якості 

такого індикатора можна застосовувати воду, яка володіє величезними 

екологічними функціями взагалі і особливими функціями для живого 

організму. Але на сьогодні хімічний склад води вивчений ще не 

достатньо. Крім того, на долю води, яку можна віднести за визначенням 

В.І. Вернадського до «води біологічної», приходиться 0,0003 % ресурсів 

Землі. Одначе, іменно зміна ії елементного складу являється найбільш 

об‘єктивним показником техногенної трансформації, що може 

відбуватися під впливом зміни екологічних факторів. Дослідження за 

вказаним критерієм потребують складної і досить дорогої апаратури і 

методик відбору зразків. Тому авторами даної роботи запропоновано, на 

наш погляд, більш доступний і не менш інформативний спосіб  

використовувати в якості індикаторного об‘єкта біологічну воду, яка 

являється основою рідинного середовища людського організму. Саме 

тому дослідження впливу різних факторів на стан здоров‘я людини 

мають ґрунтуватися, перш за все, на вивченні її молекулярної і 

надмолекулярної структури та їх особливостей, які багато в чому 

визначають рівень працездатності людини [1,2]. Зауважимо, що вода в 

природі проявляє дуже дивовижні, аномальні властивості, вплив яких на 

організм людини досить складно досліджувати експериментально. 

https://vc.ru/future/109057-gennaya-inzheneriya-sostoyanie-na-2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cas9
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Відомо, що основною складовою рідинного середовища людського 

організму являється біологічна вода, а також відомо, що здоров‘я багато 

в чому залежить від її структури в  організмі людини [1]. Тому 

дослідження впливу різних факторів на стан людського організму мають 

грунтуватися, перш за все, на вивченні динаміки молекулярної і 

надмолекулярної структури біологічної води.  

Ключові слова: індикаторний об‘єкт. біологічна вода, молекулярна 

і надмолекулярна структури, аномальні властивості, рідина, сполуки, 

температура,  молекула, енергія.  

Результати дослідження. Доведено, що в різних органах нашого 

тіла вміст води коливається від 70 до 83 %. Це ніби означає, що вода в 

живих організмах нічим не відрізняється від самої звичайної води. Але 

експерименти уже на початку XX століття показали, що властивості 

води в біологічних структурах (біовода) дещо відрізняються від 

властивостей звичайної води. Відразу обмовимося, що нічого 

надприродного в цьому не має: усередині нас знаходиться абсолютно 

звичайна вода, але вона розподілена в дуже тонких прошарках (якими є 

біомембрани клітин), товщина яких порівнянна з характерною довжиною 

ланцюжка водневих зв‘язків. Щоб більш зрозумілою була поведінка 

рідинного середовища (крові, сироватки, поту, сечі, слини та ін.) людини 

під впливом різних зовнішніх (екологія) та внутрішніх (емоційний стан) 

факторів потрібно досконало вивчити і знати структуру перш за все 

біологічної води, що входить в склад молекул, чи клітин живого 

організму, що по суті і явилось предметом наших досліджень.  

Успіхи мембранології виявили, що вода забезпечує самозбірку і 

стабільність іншого (після ДНК) найважливішого елементу живої 

клітини – мембрани. Чим глибше проникає сучасна наука в молекулярні 

основи життя, тим більше виникає питань, відповісти на які можна буде, 

лише знаючи все про структуру води усередині клітини (біоводи). Число 

таких питань росте лавиноподібно. Дослідження  показують, що єдиної 

теорії, яка б об‘єднала і  пояснила поведінку біологічної води, поки що 

немає. Мабуть вода є фундаментальним елементом живого світу. Як 

білок, ДНК, або ліпіди. 

Наступне сторіччя з проблеми «що є біологічна вода», мабуть 

пройде під знаком вивчення властивостей і особливостей води в живих 

об‘єктах. В даний час вже отримана велика кількість експериментальних 

даних, що стосуються взаємодії води і біологічного субстрата: тут і дані 
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про гідратацію біологічних макромолекул, і дані про транспорт води 

через біомембрани і спостереження за впливом води на самозабудову 

біологічних структур  і безліч інших цікавих фактів і спостережень.  

Тепер зрозуміло. що вплив екологічних факторів на здоров‘я 

людини можна дослідити, якщо досконало прослідити за змінами в 

структурі біологічних рідин організму людини. Для реалізації 

поставлених задач розроблено метод, виготовлено УЗ пристрій та  

виконано заплановані дослідження впливу деяких стресових факторів в 

залежності від зміни температури і тиску. Обґрунтовано визначено 

основні контролюючі параметри: хвильовий опір (ρc) та густину (ρ).  

Дієвість запропонованого методу продемонстрована на модельній 

системі (крові та її похідних). В межах обмежених температур (20 –

 42
о
С) було виявлено значну зміну властивостей біологічної води, а  тому 

вивченню їх була приділена особлива увага авторів [1]. 

Виявлені авторами рефлекси на температурній залежності 

поглинання звуку ά=ά(t) в біоводі, напевно свідчать про її 

структурованість: перебудова її структури відбувається, як мінімум, 

чотири рази при повній відсутності таких змін в дистильованій воді.  

Пошуки шляхів збереження здоров‘я людства у XXI ст. відстають 

від прогресуючого наступу негативних впливів екстремальних 

екологічних факторів на діяльність та проживання людини. У зв‘язку з 

цим надто актуальною проблемою XXI ст. є наукове обґрунтування 

структури та змісту моніторингу здоров’я людини та навколишнього 

середовища, особливо в умовах екстремальності його впливу на організм 

людини [1, с.10–11]. 

Вирішенню однієї зі сторін цієї загальної та широкої проблеми і 

присвячене наше наукове дослідження. 

Проблема розробки структури і змісту моніторингу здоров’я 

людини в умовах екстремальності екологічного середовища проживання 

та професійної діяльності людини за її окремими аспектами вивчалась 

багатьма авторами. Наприклад, виконано багато робіт з проблем 

здоров'я, особливо професійного, з деяких аспектів проблеми основних 

захворювань у різних вікових групах. В кінці XX ст., особливу увагу 

отримали дослідження в області гігієнічної регламентації ксенобіотиків, 

токсикології та хімічної безпеки людини [1].   

Дослідження впливу природи і концентрації потрійних комплексів, 

які моделюють процеси обміну в організмі людини та їх зміни, 
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спровоковані стресовими навантаженнями, накопиченням негативних 

факторів дії навколишнього середовища є фундаментальною 

проблемою в клінічній та технологічній практиці. 

Особливо важливими в цьому напрямку є розробка методик 

підготовки об’єктів та проведення порівняльних досліджень препаратів 

рідинного середовища організму людини з метою створення нових 

підходів до запобігання та терапії набутої патології для фахівців, 

пов‘язаних з екстремальними умовами діяльності. 

Результати цих досліджень, безумовно, ляжуть в основу вирішення 

цілого ряду соціальних та прикладних проблем, зокрема: при розробці 

наукових і практичних (тренажерних) програм навчання та тестування 

фахівців, що працюють в умовах надважких психологічних та 

екстремальних навантажень. 

Відомі способи діагностики стану організму людини шляхом 

дослідження тільки біохімічних показників сироватки крові, запису 

електрофореграм, визначення активності лізосомальних ферментів 

дозволяють визначати кількісні показники, які змінюються в процесі 

стресових навантажень і не дозволяють моніторити загальний стан 

організму, що передує гострим клінічним проявам. 

З огляду на існуючий стан даної проблеми, пошук 

високоінформативних способів діагностики стану організму людини в 

умовах стресових та екологічних навантажень при накопиченні їх 

негативного впливу, з‘ясування умов, шляхів і методів діагностування та 

санації людини та середовища є надзвичайно актуальним і потребує 

термінового вирішення. Результати досліджень поведінки біологічної 

води в організмі людини будуть опубліковані в наступних роботах. 

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ 

1. Бурмістров О. М. / О. М.Бурмістров, М. І.Шут та ін. // Звіт про 

науково-дослідну роботу «Дослідження динаміки фізико-хімічних 

процесів в рідинному середовищі організму людини при екологічних та 

стресових навантаженнях» 2008 р. м. Кропивницький. ДЛАУ. – 144 с. 

2. Рихванов Л. П. Элементный состав воды биологической как 

индикатор техногенеза / Л. П. Рихванов, Н. В. Барановская, Н. П. 

Корогод и др. // Извест. Томск. политехн. унив., том 330 № 2, 2019. 

 

 



Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з 

міжнародною участю «Сучасний стан та перспективи розвитку природничих 

дисциплін в медичній освіті» 
 

100 
 

Донецький національний медичний університет 
 

Бурмістров Олександр Миколайович, Бугай Ігор Віталійович, 

Головко Віктор Вікторович 
 

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АКУСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ РІДИННИХ СИСТЕМ  ЖИВОГО ОРГАНІЗМУ 

 

Розроблено ультразвуковий швидкісний, досить точний, простий і 

зручний для використання метод дослідження кінетики протікання 

процесів молекулярної перебудови при формуванні структури рідин. 

Метод дозволяє вимірювати кінетичні параметри, (наприклад 

            , з одного досліду в залежності від зміни температури та 

тиску. Наведено теоретичне обгрунтування методу з описанням 

оригінальної конструкції акустичного зонду, який забезпечує 

діагностику і сканування за часом дослідного зразка та здійснувати 

неперервний контроль кінетики біофізичних, фізико-хімічних та 

технологічних процесів.  

Мета роботи: *провести попередній теоретичний аналіз проблеми; 

*виконати експериментальні дослідження фізико-хімічних властивостей 

рідинного середовища організму людини (кров, сироватка крові, 

біологічна вода) методами оптико-акустичної спектроскопії;  

*перевірити робочу гіпотезу: «зміна екстремальних стресових  факторів 

спричиняє характерні структурні зміни в вище зазначених об‘єктах». 

Ключові слова: метод, пристрій, стрес, фактор, температура, тиск, 

стресові фактори, біологічна вода, фізична природа, синтез, важка і 

надважка вода, середовище, організм.  

Зміст роботи. Для реалізації поставлених задач автори  розробили 

методику вимірювань, виготовили УЗ пристрій та  виконали заплановані 

дослідження впливу стресових факторів в залежності від зміни 

температури і тиску. Обґрунтовано визначили основні контролюючі 

параметри: хвильовий опір (ρc) та густину (ρ).  Дієвість запропонованого 

методу продемонстрована на модельній системі (крові та її похідних). 

Виявлено значну зміну властивостей біологічної води в межах 

обмежених температур (20–42
о
С). 

До середини 50-х років прошлого сторіччя біологи цілком 

обходилися без інформації про структуру води. Зрозуміло, в своїх 
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теоріях вони враховували воду. але лише як елемент (можливо 

найважливіший) зовнішнього середовища. Відкриття ДНК і складних 

конформаційних переходів спіральних структур показало, що їх 

нормальне функціонування можливе тільки в присутності води. 

Оскільки основою рідинного середовища організму людини 

являється біологічна вода, тому вивченню її властивостей була приділена 

особлива увага авторів. 

Коротко про історію розвитку поглядів. Основи сучасного 

розуміння фізичної природи води заклали більше 200 років тому 

Г. Кавендіш і А. Лавуазье, які, по суті, відкрили людству цю загадкову 

рідину. Зрозуміло, вода була відома завжди, але вказані вчені вперше 

встановили, що вода не є окремим елементом, а складається з кисню і 

водню. Кавендіш вперше здійснив синтез води з кисню і водню: 

2Н2 + О2 = 2Н2О + 136,74 ккал. 

За 200 років немало подій відбулися в науці, багато проблем було 

успішно вирішено і повністю «закрито».  

Вода, не будучи, зрозуміло, центром всіх цих подій, часто 

виступала каталізатором розвитку тих або інших наукових дисциплін. 

Пригадаємо хоч би її причетність (у вигляді важкої і надважкої води) до 

розвитку ядерної фізики. 

Фізики, біофізики, хіміки, біологи, геологи і навіть математики 

вивчали проблеми води. Їх зусилля увінчалися великими успіхами: зараз 

ми знаємо воду набагато краще, ніж 200 років тому. Проте по мірі 

розвитку науки про воду з‘являлися  все нові і нові питання, і зараз, 

мабуть, невирішених проблем навіть більше, ніж за часів Кавендіша і 

Лавуазье. 

Ілюстрацією такого роду проблем може служити історія 

відкриття важкої і надважкої води. Проста модель «вода — це Н2О» 

істотно ускладнилася в 1931 р., коли Берже і Мендель виявили, що 

атомна вага кисню, виміряна хімічними методами на основі води, 

відрізняється від результатів, отриманих за допомогою мас - 

спектрометрів. Хоча відмінність виявилася і невеликою, але вона була і 

не мінялася від досліду до досліду [1]. 

Берже і Мендель припустили, що існує важкий ізотоп водню, 

атомна маса якого в 2 рази більша звичайного водню. Цей ізотоп 

отримав назву дейтерію D. Незабаром Е. Уошберн і Г. Юрі відкрили 

важку воду D2О [1–2]. Потім був відкритий третій ізотоп – тритій Т, а 
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потім в 1951 р. вдалося отримати і надважку воду Т2О. Якщо ще 

врахувати, що в природі існує три ізотопи кисню, то стане ясно: вода – 

це суміш 18 різних речовин. По вазі вода складається з 11,19 % водню 

Н2 і 88,81 % — кисню О2.  

В різних органах нашого тіла вміст води коливається від 70 до 

83 %. Це ніби означає, що вода в живих організмах нічим не 

відрізняється від самої звичайної води. Але експерименти уже на початку 

XX століття показали, що властивості води в біологічних структурах 

(біовода) дещо відрізняються від властивостей звичайної води. 

Зауважимо, що за даними наукових досліджень здоров‘я сучасної 

людини залежить від цілого комплексу екстремальних факторів впливу 

навколишнього і внутрішнього середовища. Особливо це стосується 

спеціалістів надскладних і небезпечних систем управління (пілотів 

сучасних гражданських та військових авіалайнерів, космонавтів, 

авіадиспетчерів, операторів атомних та космічних станцій, хірургів при 

виконанні складних операцій та ін.), організм яких довгий час 

знаходиться в стані психологічної напруги, стресу, чи дискомфорту у 

зв‘язку з підвищеною відповідальністю за наслідки правильних чи 

неправильних рішень при управлінні системою. 

Під загрозою знаходяться головні системи життєзабезпечення 

людини взагалі. Прогнози показують, що до 2030 року число людей зі 

100 % відсотковим здоров‘ям (здоров’я здорової людини) знизиться до 

27–30 %. Такі професії, як льотний склад, спеціалісти морського флоту, 

диспетчери управління різними складними системами, повітряним 

рухом, працівники операторського профілю на транспорті 

(автомобільному, залізничному, космічному та ін.), в космосі, чи шахтах 

опиняться під загрозою. Різко скоротиться тривалість життя в регіонах з 

високою екстремальністю екологічного середовища. 

Санація людського організму для визначення ранніх порушень 

загального стану та моделювання процесів обміну в рідинному 

середовищі організму при накопиченні негативних факторів довкілля та 

стресових навантажень завжди залишається актуальною, особливо, як 

уже зазначалось, для екстремальних сфер діяльності людини. 

Окремий блок досліджень складають екологічні дослідження 

навколишнього середовища в результаті діяльності людини у XX ст., 

обумовленою науково-технічним прогресом в області авіації, 

космонавтики та інших  екстремальних сферах  діяльності. 
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Зауважимо, що існуючі способи характеризуються недостатньо 

високою точністю вимірювання показників (похибка вимірювань не 

менша 40 %). У літературних джерелах описані також способи вивчення 

плазми крові шляхом опромінення електромагнітними хвилями в ЯМР-

спектрометрі для визначення часу ядерної магнітної резонансної 

релаксації та фіксації магнітного моменту молекул речовин, що 

містяться у плазмі.  

На базі отриманих характеристик можна фіксувати накопичення 

токсинів, або порушення обміну речовин у досліджуваних людей. 

Параметри препарату крові, що визначаються, дозволяють виявити лише 

поодинокий випадок поведінки складових плазми без класифікації 

(анамнезу) загального стану організму людини. Виникає питання про те, 

яким чином перевірити експериментально існування у воді різних 

структур надмолекулярного рівня? Як було зазначено вище, вода має 

різний рівень розвитку структури як у звичайних умовах, так і в складі 

живого організму. 

Тому, якщо допустити, що є можливість мати воду, виділену із 

живого організму, та звичайну воду (наприклад, дистильовану), то вони 

матимуть різний рівень структурної організації. Отже, надалі слід 

спланувати деякий експеримент, який наочно демонстрував би наявність 

таких різних структур. 

Сама структура води та її особливості підказують 

експериментальні підходи до розв‘язання цього завдання. Оскільки вода 

є рідиною, то її структура є динамічною структурою ближнього порядку. 

Тобто, слід очікувати, що елементами структури є угрупування певної 

кількості молекул, які постійно розпадаються та виникають під впливом 

теплового руху. 

Це структури на межі розпаду. Для них характерно, що кінетична 

енергія теплового руху молекул наближено дорівнює потенціальній 

енергії їх взаємодії. Якщо вода дійсно має набір таких структур, то вони 

мають існувати у дуже обмеженому температурному інтервалі.  

Більше того, при нагріванні такої системи у певному інтервалі 

температур мають відбуватися процеси руйнування цих структур або їх 

взаємного перетворення, тобто перетворення даної структури, яка стає 

невигідною при підвищеній температурі, в іншу. 

Таким чином, для перевірки наявності у воді надмолекулярних 

структур потрібно нагрівати воду та відповідним фізичним методом 
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стежити за зміною певної фізичної властивості. Зрозуміло. що обраний 

метод має бути чутливим до тих структурних змін, про які йде мова. Для 

реалізації поставленого завдання було обрано метод дослідження рідин 

за допомогою ультразвукового зонду [3–5]. 
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ЛЕЦИТИН – ЛІПІДНА ОСНОВА ЗАБУДОВИ БІОЛОГІЧНИХ 

МЕМБРАН 
 

Вступ. В фізиці поверхневих явищ установлено, що наявність 

поверхні різко міняє природний порядок в об'ємній воді. Тоді, можливо, 

особливі фізичні властивості води в живих об'єктах – це наслідок дії 

біологічних поверхонь на довколишню воду. Найпоширенішими 

біологічними поверхнями є біомембрани [1, 4]. 
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Ключові слова: білки, ліпіди, молекула, біомембрана, клітина, 

фосфоліпіди, лецитин, дипольний момент, ламели, моношари, бішари, 

ліпідна основа. 

Предмет дослідження. Біологічна мембрана складається з білків і 

ліпідів. Численні білки, що плавають в ліпідному рідкому середовищі, 

виконують специфічні функції транспорту важливих для життя клітин 

речовин. Вони – структури, за допомогою яких всередину клітини і з неї 

безперервно входять і виходять молекули. 

Ліпіди ж – це структури, які захищають клітину від зовнішнього 

середовища, тому нас цікавитимуть, саме ліпіди і їх взаємодія з 

навколишнім середовищем, що склало наш предмет дослідження, а 

тому розглянемо їх будову дещо докладніше. 

Аналіз проблеми. Складаються ліпіди з порівняно простих 

фосфоліпідних молекул, особлива будова яких забезпечила їм почесне 

місце основних структуротворних компонентів мембрани.  

Особливість ця полягає в тому, що кожна молекула фосфоліпіду 

має гідрофільну частину, звану «головою», і два гідрофобні «хвости» з 

вуглеводневого ланцюжка (СН2)n (для біомембран n =12–16). На мал.1 

приведена схема молекули найбільш популярного в біофізичних 

дослідженнях діфосфатіділхоліна, відомого також під назвою 

«лецитин»[1]. 

Голова лецитину в цілому електронейтральна, але має досить 

значний дипольний момент, завдяки якому вона добре взаємодіє з 

молекулами води, що також мають дипольний момент. Це і визначає 

гідрофільність голови. Перейдемо до вуглеводневих хвостів 

фосфоліпідної молекули. Вони взаємодіють з водою досить незвичайним 

чином, ця взаємодія має спеціальну назву – «гідрофобна взаємодія».  

Фізична природа гідрофобної взаємодії до кінця ще не з'ясована. 

Будь-які вуглеводневі ланцюжки (СН2)n погано розчиняються у воді, 

вони завжди прагнуть уникнути контакту з водою, наприклад зібратися, 

в краплю або піти на поверхню. 

Своєрідність гідрофобної взаємодії полягає в тому, що погана 

розчинність вуглеводнів у воді обумовлена не підвищенням енергії 

системи (як це буває у разі розчинення інших речовин), а із зменшенням 

її ентропії. Тому із зростанням температури розчинність вуглеводнів 

зменшується.  
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Мал. 1. Схема молекули лецитину 

 

Необхідно відзначити, що ніяких специфічних «гідрофобних сил»  

немає. Між молекулами води і (СН2) діють звичайні ван-дер-ваальсівські 

сили. Але оскільки самі молекули води утворюють, як ми вже відмітили 

вище, певну молекулярну структуру, то впровадження в цю структуру 

чужорідних молекул приводить до зміни структури.  

Мабуть, молекули вуглеводнів розміщуються в порожнечах 

водневого каркасу і упорядковують загальну структуру, що, зрозуміло, 

приводить до зменшення ентропії. Таким чином, хвости прагнуть піти 

від контакту з молекулами води, а голови, навпаки, готові вступити з 

ними в міцний зв‘язок. 

При достатній концентрації ліпіду у воді утворюється бішарова 

ламеллярна структура. Кожна ламела складається з двох фосфоліпідних 

моношарів, зібраних за принципом  «хвости всередину, голови до води». 

Вважається, що поведінка такої бішарової структури ідентична 

стану ліпідної частини біологічної мембрани.  

Працювати з такою бішаровою структурою, зрозуміло, багато 

простіше, тому система ліпід – вода є зручним об’єктом для 

дослідження взаємодії бішарів між собою. Взаємодія клітинних мембран 

лежить в основі багатьох життєво важливих процесів (ендоцитозу, 

піноцитозу, запліднення, фагоцитозу нейросинаптичної передачі і т. д.) 

[3]. 

Всі вони достатньо складні, багатоетапні і часто мають специфічну 

основу. Проте в більшості випадків у взаємодії двох клітин наступає 

такий етап, коли саме ліпідні основи клітинних мембран визначають всі 
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події, що відбуваються з клітинами. Для нас важливо, що ця взаємодія 

здійснюється через міжклітинну рідину, тобто водне середовище. 

Вияснимо як взаємодіють між собою два однакових ліпідних 

бішара? Якщо відстань між бішарами достатньо велика, то їх взаємодія 

подібно до взаємодії звичайних колоїдних частинок – ван-дер-ваальсові 

сили прагнуть їх зближувати, а електричні сили – розвести.  

Баланс цих сил визначає ту рівноважну відстань, на якій 

зупиняться бішари. 

Але цей баланс легко порушити (і отже, змінити рівноважну 

відстань), якщо змінити рН омиваючого розчину. Електричні сили, 

зрозуміло, діють тільки в тому випадку, якщо бішари складені із 

заряджених фосфоліпідів, тому бішари з нейтральних молекул, таких, як 

лецитин, тільки притягуватимуться. До якої відстані вони зможуть 

зближуватися? 

На це питання спробували відповісти американські біофізики 

Д. Леновье, Р. Ренд і В. Парседжан [1, 4]. У 1976 р. вони встановили, що 

бішари з нейтральних ліпідів можуть зближуватися лише на відстань 25–

30 Å. (для порівняння: товщина самого бішару 40–50 Å.) Хоча і не 

зрозуміло, що врівноважує ван-дер-ваальсове притягання на цій відстані, 

в цьому результаті не було ще сенсації.  

Про ліпідну основу біомембран ще так мало відомо, що цілком 

можна було припустити: щось експериментатори не врахували. Сенсації 

почалися тоді, коли дослідники спробували «підштовхнути» бішари 

ближче один до одного.  

Виявилось, що для цього потрібно прикласти до бішарів досить 

значний тиск, і чим ближче знаходилися бішари, тим цей тиск ставав 

більше і описувався експоненціальною залежністю. Тиск росте так швидко, 

що на відстані 7Å бішари можна утримати лише тиском в 1000 атм! 

Але як же тоді відбувається фагоцитоз, запліднення? Як же 

мембрани долають цей величезний бар‘єр? Навіть якщо спеціальні білки 

«стягнуть» мембрани двох кліток, то ліпідні основи мембран повинні їх 

відштовхнути. І потім, що це за невідомі сили? Автори назвали їх 

гідратаційними силами, явно підозрюючи в їх походженні воду, що 

знаходиться між мембранами.  

Проте ні назва, ні підозра не можуть пояснити механізм, фізику 

цих таємничих сил. Почали експериментувати: різні ліпіди, інші умови, 

міняли розчини, методи. Механізм, природа сил залишалися 
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загадковими, але питання про способи подолання клітками цього бар‘єру 

дещо прояснилося. Мабуть, звичайний кальцій зменшує або навіть 

повністю знищує ці сили. 

Тим часом теоретики, знаючи «початкові умови», тобто біофізичні 

і біохімічні властивості ліпідних бішарів, і «відповідь» – гідратаційні 

сили, спробували побудувати теорію ближньої взаємодії ліпідних 

бішарів.  

Спочатку ясно, що до цих сил, повинні бути причетні дипольні 

моменти голів.  

Поверхня кожного бішару – це площина, щільно заповнена такими 

диполями. Величина цих диполів досить значна – 20–40 Д (що в 10–20 

разів більше дипольного моменту молекули води).  

Причому диполі одного бішару частково орієнтовані назустріч 

диполям іншого бішару. Чи не будуть такі дипольні площини 

відштовхуватися при зближенні? 

Проте перші ж розрахунки, виконані одним з відкривачів 

гідратаційних сил В. Парседжаном, принесли розчарування: диполі 

протилежних бішарів на великих відстанях не взаємодіють, а на малих 

відстанях (порівнянних з відстанню між головами молекул) 

притягуються. Мабуть, справа не тільки в поверхневих диполях. 

Потрібно якимсь способом, врахувати воду. 

Югославські учені С. Марчелья и М. Радіч з Фізичного інституту в 

Загребі провели так званий феноменологічний аналіз проблеми. Цей 

аналіз заснований на відомому і широко використовуваному в сучасній 

фізиці методі, запропонованому ще в 30-і роки Л. Д. Ландау. Суть його в 

наступному: спочатку передбачається, що в даній системі існує якийсь 

параметр, що описує ступінь впорядкування елементів системи. 

Тоді незалежно від конкретної фізичної природи введеного 

параметра основна термодинамічна функція системи – вільна енергія – 

може бути виражена через цей параметр. 

С. Марчелья и М. Радіч розглянули систему «бішар-вода-бішар» і 

припустили, що в цій системі вода має якусь впорядкованість, тобто у неї 

існує параметр порядку. Далі вони виконали, звичайний для методу 

Ландау термодинамічний аналіз і отримали, що бішари відштовхуються, 

а тиск, необхідний для їх зближення, експоненціально залежить від 

відстані, що повністю відповідає експериментам Леновье-Ренда-

Парседжана. 
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Таке просте припущення – і такий сильний результат. Але 

проблема не вирішена. Адже, по суті, вони замінили питання «що таке 

гідратаційні сили?» на питання «що таке параметр порядку?». Проте їх 

робота вказала, де треба шукати: вода і лише вода. 

Тут самий час пригадати, що гідратаційні сили виявляються на 

відстані 20-30Å, тобто вода між мембранами знаходиться в стані 

граничних шарів. 

У таких шарах звичайна локальна електростатика не «працює», в 

тонких водних прошарках виявляються ефекти нелокальної 

поляризованості. Причому для водних прошарків, на межах якої 

знаходяться електричні диполі, ці ефекти найбільш значимі.  

Недавно вдалося показати, що гідратаційні сили є результатом 

нелокальної електростатичної взаємодії диполів однієї фосфоліпідної 

поверхні з диполями іншої поверхні. Зупинимося на цьому докладніше. 

Якщо відстань між фосфоліпідними поверхнями, що зближуються, 

значно перевищує відстань між сусідніми головами фосфоліпідних 

молекул в одному бішарі (яка рівна 5–7Å), то дискретною природою 

поверхневого дипольного шару можна нехтувати.  

В цьому випадку дипольний шар, по суті, еквівалентний 

звичайному конденсатору, одна обкладинка якого заряджена позитивно, 

а інша – негативно. 

Якщо розглядати такий конденсатор в рамках звичайної, локальної 

електростатики, то можна встановити, що електричне поле існує тільки 

усередині конденсатора, а поза конденсатором поля немає.  

Але це твердження справедливе лише для тих середовищ, для яких 

можна нехтувати ефектами нелокальної поляризації. Як ми вже 

говорили, вода до таких середовищ не відноситься. У воді електричне 

поле виходить з конденсатора. 

Це пояснюється тим, що молекули води зв‘язані водневими 

зв‘язками. Тому молекула води, що знаходиться усередині конденсатора 

і орієнтується відповідно до електричного поля, що існує тут, нав‘язує 

певну орієнтацію молекулі поза конденсатором, з якою вона зв‘язана 

водневим зв‘язком. Та, у свою чергу, орієнтує наступну молекулу і так 

далі. 

Оскільки кожна молекула Н2О володіє значним електричним 

диполем, то така орієнтація сусідніх молекул приводить до того, що поза 

конденсатором також існує електричне поле. Поширюється воно 
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недалеко, на відстань 15–20 Å від дипольного шару, але може бути дуже 

сильним, як у разі фосфоліпідних мембран. 

Таким чином, біля будь-якої, у тому числі і нейтральної, 

фосфоліпідної мембрани існує значне електричне поле, яке помітно 

відмінне від нуля на відстані 15-20 Å від поверхні. Якщо дві такі 

мембрани зближуються, то, починаючи з відстані 25–30 Å, поверхневі 

диполі різних мембран вступають в електростатичну взаємодію, 

обумовлену нелокальною поляризацією води.  

Висновки. *Подальше зближення мембран приводить до значного 

збільшення вільної енергії системи, що і визначає гідратаційні сили. 

*Гідратаційні сили – це перший явний прояв ефектів нелокальної 

поляризації води в біологічних системах. Зараз почалися пошуки інших 

подібних феноменів. Теорія передбачає, що завдяки цим ефектам 

електричні поля в безпосередній близькості до поверхні мембрани 

можуть бути значно більше, чим вважалося до цих пір.  

*А оскільки саме в цій області функціонують мембранні білки, то 

можна припустити, що облік нелокальної поляризації води і водних 

електролітів сприятиме глибшому розумінню електричних біологічних 

процесів. 

*Отже, трохи більше 200 років тому почалися дослідження 

фізичної природи води. За цей час багато властивостей, що здавалися 

такими незвичайними, зрозуміли і отримали ясне фізичне тлумачення. 

Але кожне десятиліття приносило все нові і нові загадки, і зараз питань, 

мабуть, не менше, ніж за часів Кавендіша і Лавуазье. Вода як і раніше 

привертає увагу учених. Дослідження продовжуються. 
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ПРИНЦИП ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДУ 

ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РІДИН 
 

Анотація. Актуальним завжди постає питання, яким чином 

перевірити експериментально існування у воді різних структур 

надмолекулярного рівня? Відомий факт, що вода має різний рівень 

розвитку структури як у звичайних умовах, так і в складі живого 

організму. Тому, якщо допустити, що є можливість мати воду, виділену 

із живого організму та звичайну воду (напр., дистильовану), то вони, 

напевно, матимуть різний рівень структурної організації. Отже, надалі 

слід спланувати деякий експеримент, який наочно демонстрував би 

наявність таких різних структур. Сама структура води та її особливості 

підказують експериментальні підходи до розв‘язання цієї проблеми. 

Зауважимо, оскільки вода є рідиною, то її структура є динамічною 

структурою ближнього порядку. Тому слід очікувати, що елементами 

структури є угрупування певної кількості молекул, які постійно 

розпадаються та виникають знову під впливом теплового руху. Це 

структури на межі розпаду. Для них характерно, що кінетична енергія 

теплового руху молекул наближено дорівнює потенціальній енергії їх 

взаємодії. Якщо вода дійсно має набір таких структур, то вони мають 

існувати у дуже обмеженому температурному інтервалі. Більше того, при 

нагріванні такої системи у певному інтервалі температур мають 

відбуватися процеси руйнування цих структур, або їх взаємного 

перетворення, тобто перетворення даної структури, яка стає невигідною 

при підвищеній температурі, в іншу. Таким чином, для перевірки 
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наявності у воді надмолекулярних структур (НМС) потрібно нагрівати 

воду та відповідним фізичним методом стежити за зміною певної 

фізичної властивості. Зрозуміло, що обраний метод має бути чутливим 

до тих структурних змін, про які іде мова. Для реалізації поставленого 

завдання автори вибрали метод дослідження рідин за допомогою 

ультразвукового зонду [1,2].  

Ключові слова: ультразвук, акустичний зонд, метод, структура, 

імпульс, НМС, енергія, взаємодія, випромінювач, приймач, ехо-сигнал, 

амплітуда, чутливість. 

Суть зондового методу. В роботі використано особливість 

зондового методу (див. схему на рис.1). Нехай ультразвуковий 

випромінювач 1 посилає через однакові достатньо великі проміжки часу 

ультразвукові імпульси  у звуковід 2, що занурений у досліджувану 

рідину 3. 

 

Рис. 1. Схема акустичної установки для реалізації зондового методу 

 

Після відбивання від межі зонд–рідина частина імпульсу 

повертається до випромінювача, який, працюючи в режимі приймача, 

приймає перший ехо-сигнал. При цьому частина прийнятого імпульсу 

знову відбивається тепер уже від межі акустичний зонд–датчик і прямує 

до межі акустичний зонд–досліджувана рідина. Таким чином, 

випромінювач – приймач приймає серію ехо–сигналів, відбитих від межі 

зонд–рідина, які поступово зменшуються за амплітудою ( рис.2). 
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Зменшення амплітуди зумовлене не лише поглинанням звуку в 

матеріалі зонду. Зменшення амплітуди ехо–сигналу в основному 

викликане тим, що при відбиванні від межі зонд–вода частина енергії 

сигналу переходить у друге середовище, тобто у воду, і лише частина 

відбивається у зворотньому напрямі. Це часткове відбивання 

визначається різницею у властивостях зонду та досліджуваного 

середовища. Чим більша ця різниця, тим більша частина сигналу 

відіб‘ється і менша пройде у воду.  

Рис.2. Залежність амплітуди ехо–сигналів, відбитих від межі 

зонд–рідина від часу 
 

Уявимо собі, що властивості зонду і досліджуваної рідини 

однакові. Тоді ультразвуковий сигнал, що падає на межу зонд–рідина «не 

помітить» такої межі (оскільки її фактично немає) і весь перейде у друге 

середовище.  

Навіть перше ехо буде відсутнє. Швидкість згасання амплітуд ехо–

сигналів залежить від різниці їх властивостей. За зміни властивостей 

досліджуваного середовища відбуваються відповідні зміни ехо–сигналів. 

За зміною амплітуди певного ехо–сигналу можна одержати інформацію 

про зміну властивостей досліджуваної речовини.  

Висока чутливість пристрою до змін структури і властивостей 

досліджуваного середовища забезпечується багаторазовою взаємодією 

ехо–імпульсів з досліджуваним середовищем.  

Результати експериментальних досліджень. З метою перевірки 

запропонованих теоретичних припущень про наявність багаторівневої 

структури води були обрані два зразки води. Ними були: так звана 

tt 

А 
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«біовода» та звичайна дистильована вода. Біовода являє собою воду, 

виділену із крові. Вона одержується шляхом відбирання з крові всіх 

мінералів, солей, білкових тіл та ін. без будь-якої термічної обробки. 

Фактично, дослідженню підлягали два зразки хімічно чистої води . З 

цього випливає, що впливом домішок в обох випадках можна знехтувати. 

Досліджуваний зразок вміщували в кювету, в яку занурювали 

ультразвуковий зонд так, як це подано на рис. 1. Всю систему зонд – 

кювета – досліджувана вода повільно нагрівали від 17 до 42
о
С. В процесі 

нагрівання проводили вимірювання співвідношення амплітуд першого та 

десятого ехо–імпульсів за допомогою ультразвукового вимірювача 

швидкості та поглинання ультразвуку ИС – 12-ИМ.   

Порівняння експериментальних даних для біо – та дистильованої 

води свідчить про те, що достатньо виразний спектр біоводи (рис.3) 

змінюється практично відсутністю рефлексів при дослідженні 

дистильованої води (рис.4). Відповідні рефлекси на температурній 

залежності поглинання ультразвуку в біоводі свідчать про її 

структурованість.  

 

ln(A1/A10    

 

   

                                                      t,
о
С 

 

Рис. 3. Температурна залежність поглинання ультразвуку біоводою 
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Рис. 4. Температурна залежність поглинання ультразвуку 

дистильованою водою 

 

У цьому об‘єкті відбувається перебудова  його структури  як 

мінімум чотири рази при повній відсутності такого роду явищ у воді 

t,
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дистильованій. Отже, це означає, що у біоводі або існує набір чотирьох 

видів динамічних дисипативних структур, або відбувається поступове 

перетворення однієї структури в іншу. Із проведеного експерименту не 

можна виявити, який із варіантів реалізується.  

Однозначним є висновок про те, що біовода є рідиною, здатною до 

структурування, а дистильована вода таких властивостей не виявляє. 

Результати експерименту підтверджують теоретичні прогнози про 

наявність у воді набору надмолекулярних структур, які є похідною або 

наслідком структури молекулярної.  

Слід зауважити, що вони є динамічними структурами ближнього 

порядку, які існують на межі розпаду [1–4]. Такі структури здатні 

існувати у достатньо вузькому інтервалі температур. Причому, навіть у 

таких вузьких інтервалах можуть існувати підінтервали, в яких 

відбувається перебудова одного виду структури в інший [3–6]. 

Висновки. Запропоновано фізичний метод дослідження води, що 

дозволяє вивчати процеси зміни властивостей і надмолекулярні 

структури (НМС) води за зміни температури. 

*Проведено експериментальне дослідження зміни фізичних 

властивостей і структури біологічної води. При температурних 

дослідженнях  в обмеженому інтервалі температур (20–42°С) у 

біологічній воді виявлено значну зміну властивостей, що відповідає 

чотирьом змінам НМС (причому кожному типу НМС відповідає свій 

вузький підінтервал температури) та відповідну безструктурність 

дистильованої води. Показано, що НМС біологічної води є динамічною 

дисипативною структурою ближнього порядку. 

*Результати досліджень виявили високу чутливість НМС 

біологічної води до змін температури та актуальність вивчення впливу 

структури води на рідинне середовище живого організму. 
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РАДОН КІРОВОГРАДЩИНИ ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я 

ЛЮДИНИ 
 

Інертний газ Радон (Rn-222) утворюється в результаті процесу 

розпаду радію, з сильним альфа-випромінюванням, яке, в помірних дозах 

використовується для оздоровлення людини. 

Утворення радону в природних умовах не досягає високих 

концентрацій, тому його вплив досить незначний. Однак доповнення 

природного радіаційного фону антропогенними джерелами різних 

потужностей призвело до різкого збільшення інтенсивності впливу. 

Річна доза опромінення населення Кіровоградщини виглядає 

наступним чином: 

– природний фон – 22 %,  

– опромінення населення продуктами розпаду радону – 43 %, 

– використання іонізуючого випромінювання в медицині – 34 %, 

– випадання продуктів ядерних випробувань – 0,7 %,  

– атомна енергетика та інші техногенні джерела – 0,3 %. 

Концентрація радону в першу чергу залежить від геологічної 

обстановки та погодних умов. Розташування Кіровоградської області на 

кристалічному щиті і активний видобуток граніту і урану, яким граніт 
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вельми багатий, призводить до більш активної концентрації радону. Сніг 

і дощ, заповнюючи мікротріщини ґрунту, затримує виділення радону, 

проте питна вода з підземних джерел може бути значно їм насичена. 

Рівень радону в повітрі усередині приміщення в 6–8 разів вище, ніж зовні 

[1]. 

Радон є найважчим, самим рідкісним і найдорожчим природним 

газом на Землі. У певних дозах він має цілющі властивості, але при 

недотриманні норм може стати реальною загрозою здоров‘ю і навіть 

життю будь-якої людини. Він легко виділяється з ґрунту в повітря і 

швидко розпадається на недовговічні речовини. Однак властивість 

електризації, висока іонізуюча здатність, призводять до легкого 

з‘єднання з різними аерозолями і пилом, що потрапляють в наші органи 

дихання. Втім, явних симптомів отруєння радоном немає, але розпад 

ядер радону в легеневій тканині призводить до мікроопіків. 

А ось в мінімальних дозах радон допомагає боротися зі 

злоякісними новоутвореннями. Розчинений у воді радон (в дуже малих 

дозах) надає позитивний ефект при лікуванні шкірних захворювань, 

хвороб серцево-судинної і центральної нервової системи. Радонова вода 

рекомендується при захворюваннях органів травлення. Однак головними 

умовами є точне дозування і постійний лікарський контроль. 

На Кіровоградщині існує Комунальне підприємство «Знам‘янська 

обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради –

реабілітаційний лікувальний заклад, в якому надаються радонові 

процедури. Радонова мінеральна вода нормалізує функцію щитовидної 

залози, регулює водно-сольовий баланс в організмі людини, поліпшує 

мінеральний та вуглеводний обмін, регулює виведення шкідливих 

речовин [2]. 

Для організму людини Радон корисний коли його використання 

контролюється та дозоване, але коли його дози перевищують норму, 

необхідний захист. 

Знизити концентрацію радону в будівельних приміщеннях на 

Кіровоградщині дозволяє вживання наступних заходів: вентиляція 

житлового простору; створення системи відводу радону в основі будівлі; 

запобігання надходження радону з підвального простору в житлові 

приміщення; знищення тріщин і щілин в підлозі і стінах. 
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Різні види раку, а саме – 200 різновидів, є однією з основних 

причин смертності у всьому світі. На його лікування витрачають 

мільйони доларів [6]. 

Ризик розвитку онкологічних захворювань становить 27,7 % для 

чоловіків і 18,5 % для жінок. Сумна статистика свідчить, що близько 90 

тис. людей помирають саме від нього [5]. 

Всесвітня організація охорони здоров‘я вважає, що число випадків 

захворювання на рак зросте у найближчі 20 років на 70 %. Вже в 2018 

році через це захворювання померло близько 9,6 мільйона людей, 

кількість випадків сягнула 18 мільйонів [5]. 

Сприятливий прогноз щодо лікування цих захворювань значною 

мірою залежить від того, коли і на якій стадії розвитку було виявлено 

патологічні зміни. 

Існує багато методів виявлення онкології, проте деякі з них є 

занадто інвазивними або не мають специфічності. Вони займають доволі 

довгий проміжок часу, що є не дуже зручним для пацієнта. Дані недоліки 

призвели до поштовху – розробки гістологічних, молекулярних та 

генетичних маркерів, які допоможуть у ранньому виявленні, скринінгу, 

хіміопрофілактиці та, можливо, терапевтичному націлюванні на рак 

певного органу.  

Значне місце в діагностиці онкологічних захворювань посідають 

досягнення природничих наук, зокрема застосування біомаркерів для 

раннього виявлення патологічних змін.  Біомаркери – це показники 

патогенних процесів, що відбуваються в організмі, типових біологічних 
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процесів або фармакологічних реакцій на застосування певних 

терапевтичних препаратів. Нещодавно досягнення онкомаркерів 

відкрили значні можливості для поліпшення лікування раку. Хромосомні 

аберації, молекулярні порушення та епігенетичні зміни можуть 

застосовуватися для діагностики та прогнозування раку та його 

епідеміології [5]. 

В даній статті ми хотіли проаналізувати доцільність  застосування 

таких біомаркерів для виявлення ризику розвитку онкологічного 

захворювання чи для розпізнавання явної хвороби. 

Біомаркери можуть вказувати на різноманітні характеристики 

здоров‘я чи захворювання, включаючи рівень або тип впливу фактору 

навколишнього середовища, генетичну сприйнятливість, генетичну 

реакцію на вплив середовища. 

Ідеальний біомаркер повинен бути неінвазивним, забезпечувати 

швидкі результати, бути легким для інтерпретації, економічно 

ефективним, а головне, мати високу чутливість та специфічність. Вибір 

біомаркера залежить від мети його використання, а саме: запобігання, 

виявлення, скринінг, спостереження чи прогнозування ризику 

прогресування та поширення новоутворення.  

Поява молекулярних технологій виявила нові біомаркери разом із 

старими імуногістохімічними та сироватковими. Маркери пухлини –

сироватки – це білки, що виділяються з клітин раку. Імуногістохімічні 

маркери використовуються для прийняття рішень щодо лікування раку.  

Ці маркери виявляють характеристики ракових клітин і використовують 

як прогностичні фактори [5]. 

Молекулярні маркери дають інформацію про силу вираження 

певних генів у тканинах пухлини, пов‘язані з розростанням тканин, 

інвазією та метастазуванням, отже ці маркери також мають прогностичне 

значення. Цитологія також допомагає нам визначити онкологічне 

захворювання, але вона  володіє меншою точністю, тому більше 

підходить для визначення високоякісних пухлин. Візьмемо до прикладу 

сечу. Низькоякісні або добре диференційовані клітини не потрапляють у 

сечу, їх важко відрізнити від нормальних клітин мікроскопічно. 

Невелика група окремих біомаркерів була використана для 

лікування раку молочної залози, включаючи рецептори естрогену, 

рецептори прогестерону та рецептори фактора росту людини. 

Досягнення молекулярної біології та глибше розуміння біології 
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пухлинних клітин призвели до відкриття широкого спектру 

перспективних нових біомаркерів, включаючи ракові стовбурові клітини, 

циркулюючі пухлинні клітини, профілі експресії генів, індивідуальні 

маркери відповіді,  провісники метастазування та маркери мутацій [2]. 

Зокрема, альфа-фетопротеїн (AFP). Це протеїн, який продукується 

клітинами яєчників жінки під час вагітності та клітинами печінки 

зародка. Відхилення AFP від норми є маркером порушень формування 

плоду і появи злоякісних захворювань. Він є маркером наявності 

гепатоцелюлярної карциноми (HCC), але він також підвищений при 

запущеному хронічному гепатиті B, один з основних маркерів стану 

плода при моніторингу вагітності в гінекології.  

Причиною підвищеного вмісту цього білка може бути і 

багатоплідна вагітність. Зниження AFP між 14 і 20 тижнями вагітності 

може бути ознакою синдрому Дауна у ненародженої дитини, затримки 

внутрішньоутробного розвитку та ін. 

Дослідження проводили щомісяця у всіх пацієнтів, включаючи 

сироваткову ДНК гепатиту В, сироватковий альбумін, білірубін, та 

кількість клітин крові. Спочатку альфа-фетопротеїн в сироватці крові 

тестували щомісяця, а ультрасонографію черевної порожнини проводили 

кожні 3 місяці, використовуючи прилад в режимі реального часу.  

У другій частині дослідження спостереження за пацієнтами було 

замінено на більш інтенсивну програму. Вимірювання альфа-

фетопротеїну та обстеження черевної порожнини проводили щомісяця, і 

якщо альфа-фетопротеїн не зменшувався при противірусному лікуванні 

або ультрасонографія черевної порожнини показувала новоутворений 

вузлик, комп‘ютерна томографія супроводжувалась спіральною 

комп`ютерною томографією.  

Рівень альфа-фетопротеїну залежить від основного розвитку 

захворювання, сироваткова аланінамінотрансфераза та фіброз печінки є 

основними факторами підвищення даного білка, особливо у пацієнтів із 

розвиненим фіброзом печінки та різким підвищенням 

аланінамінотрансферази. Оскільки фіброз печінки зазвичай виникає 

внаслідок втрати клітин паренхіми, можна припустити, що розвинена 

фіброзна печінка може компенсувати це надмірною регенерацією після 

великого некрозу гепатоцитів, а отже, надлишковий неогенез може 

призвести до зростання рівня білка. З цієї причини альфа-фетопротеїн 

може бути досить високим у деяких пацієнтів, які мають хронічний 
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гепатит B із запущеним захворюванням і це може викликати підозру у 

злоякісності [11]. 

Було проведено тридцять два досліди, включаючи 13367 пацієнтів, 

у яких  порівнювали звичайний ультразвук без вимірювання AFP, який 

показав невизначену стадію раку, та ультразвук разом з дослідженням 

AFP, за якого отримали точні результати. Було виявлено, що ультразвук 

лише має низьку чутливість для виявлення HCC на ранніх стадіях у 

пацієнтів з цирозом. Додавання AFP до ультразвуку значно підвищує 

чутливість раннього виявлення HCC у клінічній практиці [9]. 

AFP – важливий діагностичний показник роботи багатьох 

внутрішніх органів і можливого пухлинного процесу в організмі, він 

може застосовуватися не тільки для виявлення, але і для лікування 

деяких захворювань. 

Більшість онкомаркерів дають, в деякій мірі, хибні результати. 

Проте АФП заслуговує обов‘язкової уваги, оскільки допомагає 

передбачити захворювання дитини, яка ще не народилась. 

Опираючись на результати проведених досліджень, можна зробити 

висновок, що аналіз крові на онкомаркер є важливим медичним 

дослідженням. Воно не тільки дає інформацію про наявність в організмі 

пухлини або її відсутність, але також застосовується для визначення 

якості новоутворення, оцінки ефективності лікування та контролю 

захворювання. Необхідно у подальшому проводити пошук нових 

високоспецифічних маркерів та ефективно комбінувати існуючі для 

підвищення ефективності діагностики злоякісних пухлин та моніторингу 

онкологічних захворювань. Динамічне спостереження за онкомаркерами 

дозволяє визначити початок рецидиву хвороби, що збільшує шанс на 

виліковування. Створення нових таких маркерів допоможе завчасно 

виявляти патології і протидіяти їх розростанню.   
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ COVID-19 НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ 
 

COVID-19 – вірус, виявлений в місті Ухань, який став причиною 

розвитку пандемії в світі і поширився на всі континенти. У зв‘язку з тим, 

що вірус маловивчений, актуальною є тема, щодо вивчення впливу 

коронавірусу на нервову систему. 

Респіраторні віруси володіють здатністю до проникнення в 

центральну нервову систему (ЦНС) (нейроінвазія), що призводить до 

ураження як нейронів, так і гліальних клітин (властивість, відома як 

нейротропізм) і індукування різних неврологічних патологій 

(нейровірулентність).  

Аналіз численних публікацій, присвячених новій корона вірусній 

інфекції (СOVID-19), з використанням баз даних PubMed, Scopus і 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20941809/
https://www.medscape.com/viewarticle/735312_1
https://life.pravda.com.ua/health/2020/02/4/239804/
https://www.bbc.com/ukrainian/health/2016/02/160205_cancer_top10_vc
https://www.oncology.kiev.ua/article/649/puxlinni-markeri-rol-u-klinichnij-praktici
https://www.oncology.kiev.ua/article/649/puxlinni-markeri-rol-u-klinichnij-praktici
https://umedlab.com.ua/analizi/onkomarkeri/
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Google Scholar [1–5] свідчить про те, що в патологічний процес можуть 

залучатися оболонки, судини, паренхіма мозку. Виникають під впливом 

прониклого через гематоенцефалічний бар'єр (ГЕБ) в центральну 

нервову систему (ЦНС) вірусного агента клітинні реакції в залежності 

від стану Т-і В-клітинного імунітету хворого можуть протікати 

безсимптомно, моносимптомно або викликати клінічні прояви менінгіту, 

енцефаліту, енцефалопатії. Ураження черепних, периферичних нервів, 

скелетних м‘язів проявляється моно – і поліневропатіями, м‘язової 

стомлюваністю, міалгіями, рабдоміолізом. 

Гіпотеза про нейроінвазивні та нейровірулентні властивості SARS-

CoV-2 заснована на наступних доказах: екстрапольована біологічна 

доведеність ураження ЦНС іншими респіраторними вірусами, 

засвідчення наявності неврологічних ушкоджень нанесених 

коронавірусами іншим видам тварин, моделі зараження ЦНС тварин 

людськими корона вірусами, наявність неврологічних ускладнень від 

інших корона вірусів, пацієнти з COVID-19, у яких були представлені 

неврологічні прояви. 

За даними дослідження лікарів, які працюють з хворими на 

COVID-19, у пацієнтів часто спостерігають запалення головного мозку, 

згустки крові, що призводять до інсульту, а також ознаки 

постінфекційного синдрому Гійена-Барре.  

У той час як COVID-19 як і раніше є в основному респіраторним 

захворюванням, важке захворювання супроводжується багатьма іншими 

явищами, включаючи тромбоемболію в центральній нервовій системі. 

Виникнення неврологічних симптомів, таких як аносмія, агезія і 

головний біль у більшості пацієнтів, вказує на те, що вірус проникає в 

мозок. 

Багато недавніх робіт показують, що вірусна РНК виявляється в 

мозку і спинномозковій рідині. В результаті додаткових досліджень, 

вчені прийшли до висновків, що вірус проникає в ЦНС через рецепторні 

волокна нюхового нерва, таким чином, пояснюючи виникнення аносмії і 

агезії.  

Причиною розвитку аносмії в разі вірусної інфекції прийнято 

вважати застійні явища в слизовій оболонці порожнини носа, що ведуть 

до обструкції носових ходів і тимчасової втрати чутливості. Однак у 

деяких пацієнтів аносмія стає перманентною, що може бути пов‘язано з 

незворотним вірусним пошкодженням нейронів. Важливо відзначити, що 
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АПФ2-рецептори, необхідні для інвазії SARS-CoV-2, – експресуються в 

нюховому епітелії. 

Існує припущення, що вірус, присутній в життєво важливих 

центрах мозку, може викликати погіршення раніше існуючих 

респіраторних або серцевих проблем через центральний механізм. 

Нервову систему COVID-19 може вражати різними способами. 

Вже описані кілька випадків енцефаліту (запалення мозку), а також 

синдрому Гійена-Барре: імунна система пацієнта починає атакувати 

власні нервові клітини, що призводить до м‘язової слабкості, а у важких 

випадках – до паралічу. 

Медики з США стурбовані повідомленнями про те, що тільки в 

Нью-Йорку за два тижні у коронавірусних пацієнтів було зафіксовано 

п‘ять випадків обширного інсульту. Варто відзначити, що така патологія 

спостерігалася і у відносно молодих людей (до 50 років). Інших, яскраво 

виражених симптомів COVID-19 не спостерігалося. 

За попередніми даними, в якості побічного ефекту запалення 

COVID-19 може спровокувати у пацієнтів утворення тромбів. У 

підсумку це призводить до гострого порушення мозкового кровообігу. 

В основному неврологічні розлади спостерігаються у хворих на 

важкій стадії COVID-19. 

Спалах коронавірусної інфекції у більшості людей викликає 

почуття тривоги за своє здоров‘я і здоров‘я своїх близьких, більшість з 

них дотримуються заходів самоізоляції, але при цьому вони не регулярно 

стежать за статистикою хворих коронавірусною інфекцією в країні і в 

світі в цілому.  

Будь-яка людина в певний проміжок часу може відчувати так 

званий нормальний рівень тривожності, що має тимчасовий характер і з 

яким можна легко впоратися. Однак, в тому випадку, якщо стан тривоги 

буде носити затяжний характер, в результаті чого людина самостійно не 

зможе з ним впоратися, і він буде надавати дезорганізуючий вплив на 

життя, в цьому випадку можна стверджувати про появу стану підвищеної 

тривожності. Підвищення рівня тривожності супроводжує виникненню 

різних захворювань і істотного зниження якості життя. 

Для інвазії в клітини COVID-19 використовує 

ангіотензинперетворюючий фермент 2 типу (АПФ2) в якості рецептора, 

який виявляється на поверхні нейронів і гліальних клітин в головному 
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мозку. Взаємодія коронавірусу з цими рецепторами може призводити до 

прямого пошкодження нейронів без розвитку запалення.  

На даний час в літературі вже були представлені випадки ураження 

структур нервової системи при інфікуванні COVID-19 за трьома 

основними механізмами: цитокіновий шторм, пряма пошкоджуюча дія і 

аутоімунний вплив. Публікації нових клінічних випадків дозволять 

визначити особливості цих механізмів. Вже зараз стає ясно, що кожен 

фахівець, що працює з COVID-19, повинен бути насторожений щодо 

можливого розвитку неврологічних симптомів і вчасно їх діагностувати. 

Вчені припускають, що за розвиток синдрому Гійена-Барре у переважній 

більшості випадків відповідальний саме COVID-19. Це вносить до 

переліку можливих механізмів уражень нервової системи ще один – 

аутоімунний вплив при інфікуванні новим коронавірусом. 

Інфекція спричинена COVID-19 може супроводжуватися різними 

неврологічними симптомами, які можуть проявитися як на ранній стадії, 

так і у важких випадках захворювання. 
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ДОСЛІЖДЕННЯ СЕЛЕКТИВНИХ ІНГІБІТОРІВ ГАМА-

ГЛУТАМІЛТРАНСПЕПТИДАЗИ ЛЮДИНИ ТА ГЛУТАТІОН-S-

ТРАНСФЕРАЗА ЛЮДИНИ 

 

Метаболізм глутатіону (GSH), що контролюється групою 

ферментів, таких як γ-глутамілтранспептидази людини (hGGT1) та 

глутатіон-S-трансфераза людини (hGST T2-2), відіграє важливу роль у 

метаболізмі, впливають та окисно-відновний статус клітини, розвиток 

оксидативного стресу та апоптозу [1, 2].   

В дослідженнях [3, 4] повідомляється про підвищення рівня 

ферментативної активності hGGT1, що характерне для ряду 

канцерогенних захворювань. Також було виявлено, що більшість пухлин 

продукують надмірну кількість hGGT1 [5] задля захисту ракових клітин 

від оксидативного стресу [4, 6]. Дослідження довели ефективність 

впливу інгібування hGGT1 на ріст ракових клітин ccRCC через 

збільшення зупинки клітинного циклу, що у свою чергу та підвищує 

чутливість до стандартної хіміотерапії [7]. Інгібування шляху 

hGGT1/GSH являє собою перспективну терапевтичну стратегію 

подолання хіміорезистентності та пригнічування прогресування пухлин. 

Однак в більшості випадків інгібування hGGT1 є неселективним та 

пригнічуює комплекс ферментів, що приймають участь у метаболізма 

GSH, а саме hGST T2-2, тому мають високу токсичність, що пов‘язано із 

інгібуванням важливих глутамаз. Одна з важливих глутамаз – hGST, що 

знижуює реакційну здатність ендо- та ксенобіотиків, каталізуючи їх 

кон'югація з GSH [2].  

На сьогоднішній день, великі зусилля прикладаються задля 

виявлення селективних інгібіторів ферменту hGGT1 [8]. Аналог 

глутамату, 6- діазо-5-оксо-норлеуцин (DON), незворотно інгібує не лише 

hGGT1, але й всі важливі глутамази, а саме hGST T2-2, що робить його 

занадто токсичним. 2S-азаніл-4-[1-(2R-гідрокси-2-оксоетиламіно)-1-

оксиданіліден-бутан-2-іл]оксиaфосфоноилбутановая кислота (DDB) 

також є інгібітором hGGT1.  
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У данні роботі нами проведено докінг моделювання сполуки DDB 

в активний центр hGST T2-2 комплексу та порівняння з результатами 

моделювання сполуки DDB в активний центр hGGT1 отриманих нами 

раніше в активний центр hGGT1-комплексу [9]. Розрахована енергія 

утворення комплексів DDB з hGST T2-2. Змодельовано похідні 

найефективнішого інгібітора hGST T2-2-комплексів DDB за допомогою 

PCModel8.00.1. Структура білка взята з PDB банку (структура 1LJR). 

PDB файли були перетворені за допомогою AutoDock Tools, для 

розрахунків спорідненості лігандів до білка був використаний пакет 

програм AutoDock Vina. Отримані методом молекулярного докінгу 

комплекси «ліганд-рецептор» оцінювались візуально і за величиною 

енергії зв‘язування hGST T2-2 комплексу з використанням програми 

PyMol Viewer. 

Досліджено взаємодію hGST T2-2-комплексів з 5 сполуками –

похідними DDB. Докінг комплексу DDB-hGST T2-2 з використанням 

просторової сітки розміром 62, 55, 45 Å (x, y, z). Відстань між точками 

просторової сітки була 27.0 Å. Ліганд-інгібітор DDB та його аналоги 

зв‘язується з ферментом hGST T2-2 з воротами тунелю активного 

центру.  

Застосування правила п‘яти Ліпінського до данних сполук для 

оцінювання подібності до лікарських речовин (абсорбція, розподіл, 

метаболізм та виділення) не показало жодного відхилення від правила, 

що свідчить про можливість вибраних сполук стати ефективними 

лікарськими засобами. 
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РОЛЬ ІНГІБІТОРІВ ГЛУТАМІНАЗ У ТЕРАПІЇ 

КАНЦЕРОГЕННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

 

γ-Глутамілтранспептидази-1 (hGGT1) та глутаредоксинредуктази 

(hGLRX) людини відіграють важливу роль в метаболізмі глутатіону 

(GSH), впливають на розвиток оксидативного стресу та апоптозу клітини 

[1], каталізують широкий спектр тіол-дисульфідних реакцій 

використовуючи два різні механізми реакції [2]. Встановлено, що 
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підвищення рівня hGGT1 характерне для кількох канцерогенних 

захворювань [3, 4]. Інгібування hGGT1 являє собою перспективну 

терапевтичну стратегію подолання хіміорезистентності та пригнічення 

прогресування пухлин, однак в більшості випадків інгібування hGGT1 є 

неселективним та пригнічує комплекс глутаміназ [1]. 

Ізоформа hGLRX2 має кілька біохімічних властивостей, що 

відрізняють її від інших глутаміназ. По-перше, hGLRX2 каталізує 

ефективніше тіол-опосередковане деглутатіонілювання на внутрішній 

мітохондріальній мембрані [5]. По-друге, hGLRX2 не інгібується шляхом 

окислення структурних залишків цистеїну [6]. Попередні 

експериментальні результати дають вагомі докази щодо критичної ролі 

hGLRX2 як датчика мітохондріального окисно-відновного стану. 

Невелике зниження активності hGLRX2 різко призводить до підвищеної 

чутливості до апоптичного стимулу [6]. 

На сьогоднішній день великі зусилля прикладаються задля 

виявлення селективних інгібіторів ферменту hGGT1 [7]. Нами була 

обрана перспективна структура 2S-азаніл-4-[1-(2R-гідрокси-2- 

оксоетиламіно)-1-оксиданіліден-бутан-2-іл]оксиaфосфоноилбутанової 

кислоти (DDB) (рис.1), що конкурентно інгібує hGGT1. 

 
Рис. 1. Структура DDB 

 

У даній роботі нами проведено цілеспрямований пошук 

потенційних та селективних інгібіторів hGGT1 у порівняні з hGLRX2. 

Структури модельних сполук змодельовані на основі сполуки DDB з 

наступним порівняльним аналізом з результатами моделювання сполуки 
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DDB в активний центр hGGT1, отриманих нами раніше [8]. Розрахована 

енергія утворення комплексів DDB з hGLRX2. Змодельовано похідні 

найефективнішого інгібітора hGLRX2-комплексів DDB за допомогою 

PCModel8.00.1. Структура білка взята з PDB банку (структура 2FLS). 

PDB файли були перетворені за допомогою AutoDock Tools, для 

розрахунків спорідненості лігандів до білка використовували AutoDock 

Vina. Отримані комплекси «ліганд-рецептор» оцінювались візуально і за 

величиною енергії зв‘язування з використанням програми PyMol Viewer. 

Проведена робота дозволила виявити більш селективні моделі по 

відношенню саме до hGGT1, ніж DDB, зв‘язуючись з ферментом 

hGLRX2 за межами активного центру. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ 

ХРОНІЧНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ В ОНКОЛОГІЇ  

 

По статистиці за 2020-й рік в нашій країні лікується приблизно 

1200000 онкологічних хворих, щороку хворих стає більше на 140 тис. 

більше [1]. В онкологічних хворих біль не являється тимчасовим, в нього 

немає біологічної цілі та захисної ролі, він веде до дезадаптації, до 

патологічного сприйняття больових та небольових відчуттів, та 

призводить до різних порушень центральної нервової системи (ЦНС). 

Саме тому усунення болі відіграє важливу роль в лікуванні. 

Мета дослідження. Викладення основних методів лікування 

Хронічного Больового синдрому в онкології, викладення загальної 

класифікації лікування. 

Загальними принципами лікування є: доцільність, лікування 

гострої болі швидкодіючими ліками; ефективність, безперервне 

полегшення болю стабільною дозою за допомогою препарату зі 

сповільненим вивільненням; мінімізація побічної дії; регулярний 

моніторинг терапії. 

Згідно рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров‘я 

(ВООЗ) виділяють трьохступеневу схему використання фармакологічних 

препаратів. 

1-ша ступінь знеболення: відносять НППЗ (нестероїдні 

протизапальні препарати) селективної та неселективної дії, (метотрексат, 
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парацетамол, целекоксиб, німесулід, диклофенак). Особливістю є те, що 

НППЗ дають кращий ефект знеболення при підвищенні дози, але мають 

побічні дії: вплив на функції серця, нирок, печінки, слизову оболонку 

шлунка. НППЗ дають сильний ефект при болях, що зумовлені 

запальними змінами, болями кісток, м‘язово-фасціальними болями. 

2-га ступінь знеболення: відносять слабкі опіоїдні анальгетики, які 

застосовують при помірному болі. До них відносять трамадол, кодеїн, 

дигідрокодеїн, бажано використовувати кодеїн (лише в комбінації) з 

трамадолом. 

3-тя ступінь знеболення: відносять сильні опіоїди, а саме: метадон, 

тапентадол, фентаніл, морфін, оксикодон). Бажано використовувати 

морфін у вигляді таблеток довгої дії, також при призначенні опіоїдів слід 

уникати внутрішньом‘язових ін‘єкцій, використовувати лише 

таблетовані форми препаратів. 

Збільшення ступеню знеболення відбувається при більшій 

тривалості та наростанню больових відчуттів. 

Також не слід забувати про ад‘ювантні препарати,які 

використовують із метою оптимізації знеболення, згідно характеру болі, 

до таких препаратів відносять: глюкокортикоїди (преднізолон), проти 

судомні (карбамазепин, габапентин), спазмолітини (но-шпа), 

транквілізатори (гідазепам, реланиум), нейролептики (галоперидол, 

аміназин), антидепресанти (амитриптилин). 

Висновок: наведено головну класифікацію лікування хронічного 

больового синдрому, яка застосовується в онкології, обґрунтовано 

використання трьохступеневої схеми використання фармакологічних 

препаратів та провідні препарати для лікування больового синдрому. 
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Донецький національний медичний університет 
 

Дегтярьов Аскольд Олександрович, Сидоренко Сергій Григорович 
 

CУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПАТОГЕНЕЗ СИНДРОМУ МАРІЇ-

АНТУАНЕТТИ 
 

Актуальність. Різке посивіння волосся, назване синдромом Марії-

Антуанетти – рідкісний патологічний стан, механізм розвитку якого досі 

не вивчений, та є об‘єктом численних дискусій.      

Мета роботи. Проаналізувати данні відносно тригерів та складових 

механізму розвитку синдрому Марії-Антуанетти.  

Матеріали і методи. Аналіз наукових досліджень за останні 10 

років. 

Результати. Відповідно до домінуючої гіпотези, синдром являє 

собою дифузну алопецію автоімунного характеру, котра вражає 

пігментоване волосся, а інтактне сиве волосся зумовлює феномен 

«різкого посивіння». Виходячи з даних наукової літератури, починаючи з 

1800 року задокументовано  196 випадків різкого посивіння волосся, з 

яких: 44 – відбулося під безпосереднім лікарським наглядом, 82 – 

засвічені лікарями після факту депігментації, інші 70 мали 

«анекдотичний» характер. 126 осіб перебували в стані вираженого 

емоційного збудження. Лише 6 з 44 верифікованих та 16 з 82 

неверифікованих були пов‘язані з алопецією. Ще одним спростуванням 

гіпотези, є відтворення процесу депігментації у мишей з комбінованим 

імунодефіцитом та заблокованими рецепторами до кортикостерону на 

поверхні меланоцитів. Дослідження вчених Інституту стовбурових 

клітин Університету в Гарварді виявило посилену експресію β²-

адренорецепторів на стовбурових клітинах меланоцитів, що говорить про 

домінуючу роль симпатичного впливу на пігментацію волосся.        

Згідно досліджень співробітників відділення дерматології та 

трихології Інституту Нью-Делі, простежується чітка кореляція між 

швидкістю депігментації волосся та розвитком оксидаційного стресу зі 

збільшенням рівня малонового альдегіду та зниженням рівнів 

відновленого глутатіону і супероксидмутази в сироватці крові. У 2018 

році фахівцями лікарні сестер милосердя м. Загреб було описано випадок 

зі швидкою ( протягом ночі) транзиторною депігментацією волосся у 

чоловіка 62 років, на фоні лікування пазопанібом.  Окрім того, в 
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літературі вже були описані випадки транзиторної гіпопігментації 

волосся під час лікування інгібіторами тирозинкінази, зокрема  

сунітінібом та іматінібом, які пов‘язують з порушенням взаємодії 

білкової тирозинкінази КІТ з фактором стволових клітин, що порушує 

диференціацію та міграцію меланоцитів. Встановлено, що експресія 

АТМ-кінази є найбільш специфічною для інтенсивної депігментації 

волосся, тому може слугувати маркером процесу. Нещодавні 

дослідження зафіксували кореляцію між експресією рецептора 

кісткового морфогенетичного білка типу ІІ, активністю сигнальних 

шляхів Notch 1 І Notch 2 і прискореною депігментацією волосся. 

Висновки: згідно дослідження, синдром Марії-Антуанетти є 

поліетіологічним процесом зі складним патофізіологічним механізмом, 

тому потребує подальшого вивчення.    

 

Чортківський медичний фаховий коледж 
 

Дутчак Антон Вікторович, Солоденко Таміла Анатоліївна, 

Лесейко Олег Богданович 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ 

КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО 

КОЛЕДЖУ 
 

Актуальність. Процес дихання є сукупністю фізіологічних 

процесів, які забезпечують: потрапляння кисню в організм та його 

подальше використання в біологічних реакціях окислення органічних 

сполук. Як наслідок, вивільнюється енергія, що є основою процесів 

життєдіяльності. В сучасних умовах зовнішнє дихання можна оцінити за 

допомогою спірографії, отримати кількісну характеристику легеневої 

вентиляції та провести функціональні легеневі тести. 

Мета. Оцінити показники зовнішнього дихання та дослідити стан 

кардіореспіраторної системи студентів коледжу.  

Матеріали і методи. Обстеження проводилось у студентів ЧМФК. 

Оцінка показників проводилась за методикою визначення життєвої 

ємності легень (ЖЄЛ), Учасників дослідження поділено на 4 групи: 1 – 

середній показник ЖЄЛ 3500 мл і вище, 2 – 3000-3500 мл, 3 – 2500-

3000 мл, 4 – менше 2500 мл. За показником ЖЄЛ у 1 групу потрапило 

5 (13 %) студентів, у 2 – 11 (28 %), у 3 – 14 (36 %), у 4 – 9 (23 %). Але для 
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повної оцінки функціональних резервів кардіореспіраторної системи 

показника ЖЄЛ не достатньо, тому були використані проби з затримкою 

дихання на вдиху (Штанге) – (Твд), і видоху (Генчі) – (Твид), частоти 

серцевих скорочень (ЧСС), та індекс Скибінської (ІС). Особливий 

інтерес серед показників, які дозволяють в певній мірі оцінити функцію 

не тільки системи дихання, але і серцево-судинної системи є показник 

ІС. Він характеризує не тільки потенційні можливості системи 

зовнішнього дихання, її стійкість до гіпоксії, але і, певною мірою, рівень 

узгодженості функціонування з системою кровообігу. 

ІС = (ЖЄЛ (мл)/100)х тривалість затримки дихання, (с)/ЧСС 

(уд/хв). ІС2 = ІСх100/масу тіла. 

Результати досліджень. Результати оцінювались за шкалою: 

величина ІС менше 9 – погано, величина індексу 10-30 – задовільно, 

величина індексу 30-60 – добре, величина індексу більше 60 – відмінно. 

При оцінці ІС були отримані наступні данні: 1 група – ІС – 24,7, 2 група  

– 20,5, 3 група – 16,6, 4 група – 15,3. Всі обстежені за цією градацією 

попали в групу із задовільними показниками. Поганих показників 

резервів організму не виявлено, але спостерігався великий розмах 

показників всередині кожної групи. 

Аналізуючи результати, ми бачимо, що в ІС домінує показник 

ЖЄЛ. А це не дає повного уявлення про стан кардіореспіраторної 

системи, оскільки потреби організму визначаються не об‘ємом повітря, 

що ми вдихаємо, а кількістю повітря в розрахунку на 1 кг маси. Тому ми 

врахували показник ІС2 з поправкою на масу тіла. Отримали наступні 

результати: 1 група (ІС2) – 40, 2 група – 34, 3 група – 29, 4 група – 28. Як 

видно з отриманих даних, розкид результатів є незначним, тому можна 

стверджувати, що цей метод є більш достовірним і показники більше 50 

можна розцінювати як високі, а менше 25 як незадовільний стан 

кардіореспіраторних можливостей організму.  

Висновок. Стан кардіореспіраторних можливостей організму 

студентів знаходиться, переважно, на задовільному рівні фізичного 

здоров‘я. Це свідчить про недостатні функціональні можливості системи 

дихання і кровообігу, зниження стійкості організму до гіпоксії, що може 

вимагати особливої уваги при занятті фізичними вправами на їх розвиток 

і тренування. Необхідно впроваджувати щадний режим, покращувати 

харчування, дотримуватись складових здорового способу життя. У 

зв‘язку з тим, що значна кількість студентів має значні розбіжності в 
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параметрах фізичного здоров‘я, виникає необхідність своєчасної 

діагностики окремих його параметрів і проведення різного роду 

оздоровчих заходів для забезпечення належного рівня фізичного 

здоров‘я. 

 

 

Донецький національний медичний університет 
 

Екштейн Катерина Сергіївна, Костів Андрій Володимирович, 

Костів Микола Володимирович 
 

ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР-

ПОЧАТКІВЦІВ І ЇЇ ВПЛИВ НА РОБОТУ 

 

Сестринський персонал на сьогодні є найбільшою категорією 

медичних працівників та послуги, які вони надають розглядаються як 

цінний ресурс охорони здоров‘я. Всесвітня організація охорони здоров‘я 

оголосила 2020 Міжнародним роком співробітників сестринських і 

акушерських служб. 

Основною метою підготовки медичних сестер у вищій школі було 

реформування сестринської справи, прагнення змінити систему 

управління сестринської діяльності та забезпечити галузь 

кваліфікованими фахівцями, які володіють сучасними технологіями, 

здатними на високому рівні вирішувати поставлені завдання [1]. 

У соціологічному дослідженні брали участь студенти ДНМУ 

«Молодші спеціалісти», випускники бакалаврів сестринської справи 

медичного коледжу, які тільки починають свою роботу в медичних 

установах. 

Мотивація до праці є значущою соціально-економічною 

характеристикою і позначає характер і напрям заходів щодо 

стимулювання співробітника до найбільш продуктивної і якісної праці. 

Збільшення ефективності функціонування системи охорони здоров'я 

залежить від багатьох аспектів, серед яких одним з основних ланок є 

продуктивність праці, зростання якої можливе тільки при наявності 

високих професійних якостей медичного персоналу і досягнення 

високого рівня мотивації співробітника. Забезпечення і збереження 

високого рівня трудової мотивації співробітників є однією з важких 



Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з 

міжнародною участю «Сучасний стан та перспективи розвитку природничих 

дисциплін в медичній освіті» 
 

137 
 

управлінських завдань будь-якої організації. Організація медичної 

діяльності надзвичайно складна, оскільки передбачає управління 

різнорідними виробничими процесами, складними технологічними 

системами і неоднорідними категоріями персоналу [2].  

Щоб проаналізувати подальші шляхи розвитку мотивації 

середнього медичного персоналу, ми створили анкету для випускників 

бакалаврів за напрямом сестринська справа, яка включає 16 питань, що 

спрямовані на вивчення питання професійного зростання бакалаврів 

сестринської справи. Всього на питання відповіло 20 осіб: 12 дівчат і 8 

хлопців. На питання «Чи задоволені ви своєю роботою» ми отримали 

більше 98 % позитивних відповідей або 19 респондентів із 20 відповіли, 

що він задоволені своєю роботою. Це доводить, що рівень задоволеності 

своєю роботою дуже високий серед опитуваних. Потім ми попросили 

оцінити респондентів можливості професійного зростання бакалаврів 

сестринської справи. Більшість (48 %) вибрала відповідь «ким працював 

(-ала), тим і залишився (-лася)». Це може свідчити про те, що 

можливостей для професійного зростання для бакалаврів сестринської 

справи не так багато на сьогоднішній день. 11 % респондентів навіть не 

хочуть нічого міняти в своїй трудовій діяльності. А 25 % відзначили те, 

що є можливості, але не вистачає знань і практики. І тільки 12 % 

опитаних відзначають, що можна стати головним спеціалістом по роботі 

з сестринським персоналом. 

Ці результати доводять, що на практиці шляхи професійного 

зростання для бакалаврів, на даному етапі розвитку охорони здоров‘я, 

часто бувають закриті, хоча в той же час відзначається факт того, що 

респонденти показали великі результати з питання про «очікування від 

місця роботи» (55,7 %). З цього можна зробити висновок про те, що для 

багатьох випускників, які зараз працюють за фахом, задоволеність 

роботою не пов‘язана з кар‘єрним ростом. Склалася така картина, що 

сестринський персонал не бачить шляху кар‘єрного зростання і пов‘язує 

задоволеність своєю працею з іншими аспектами професійної діяльності, 

які ми розглянемо далі [3]. 

Ми попросили респондентів проранжувати 7 понять: на перше 

місце поставити найважливіше для них, а на останнє – найменш. За 

ступенем важливості на першому місці виявилося поняття: «цікава 

робота», що може говорити нам про те, що головним мотиватором 

трудової діяльності виступає не отримання професійного зростання, 
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зарплати і премії, а особистий інтерес працівника до своєї роботи. На 

другому місці йде поняття «отримання професійного зростання»: для 

опитаних важливо, щоб в їх роботі був присутній професійний ріст, але, 

виходячи з минулих питань, можна судити про те, що зараз ця потреба не 

задоволена. Далі йдуть відповіді «Зарплата і премія», «Гарне 

начальство», «Нові знайомства», «Гарне матеріально-технічне 

забезпечення», «Графік і відпустки». Зарплата була і буде мотиватором, 

якої ніхто не забуває. На останньому місці за важливістю стоїть 

відповідь «Графік роботи і відпустки», що говорить нам про те, що серед 

опитаних ця відповідь найменш популярна [4]. 

Отже, задоволеність роботою у бакалаврів сестринської справи 

безпосередньо не пов‘язана з кар‘єрним ростом, на задоволеність 

більший вплив роблять фактори, такі як цікава робота і професійний 

розвиток [5]. Можна відзначити, що матеріальну складову даної професії 

не варто ставити на перше місце, і правильна мотивація персоналу 

повинна включати в себе не тільки зовнішнє стимулювання у вигляді 

збільшення заробітної плати чи премії, а й виходити з потреб середнього 

медичного персоналу в професійному зростанні та інтересів від роботи. 

Фактори, які безпосередньо впливають на трудову мотивацію бакалаврів 

це освіта, мотивація до розвитку і підвищення престижу сестринської 

справи. 
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Авітаміноз – захворювання, спричинене відсутністю в організмі 

необхідних вітамінів.  

Весняний авітаміноз можна спостерігати в людей з настанням 

тепла, коли після зимової «сплячки» організм виснажений та потребує 

поновлення своїх сил, а відтак – вітамінів. Причиною авітамінозу може 

бути прояв нераціонального чи незбалансованого харчування, 

зменшення фізичного навантаження протягом певного часу. Навесні 

організм не може швидко адаптуватись до роботи в новому, живому та 

рухливому режимі.  

Авітаміноз може проявлятись багатьма ознаками, які вказують на 

недостачу певного елементу в організмі. Симптоми проявляються при 

потребі поповнити ресурси одного чи декількох вітамінів. Адже брак 

одного елементу може призвести до прошення процесу утворення 

необхідних для життєдіяльності організму ферментів, порушення обміну 

речовин чи загострені хронічних хвороб. 

Симптоматика авітамінозу досить має широкий характер. 

Найперше проявляється на епітеліальній тканині. Шкірний покрив стає 

сухим, блідим, млявим, схильним до подразнення та почервоніння. 

Також спостерігається млявість, сухість, випадання та посіченість 

волосяного покриву. Можуть з‘являтись тріщини, особливо в кутиках 

губ на шкірі, які не зникнуть після оброблення їх кремами, 

спостерігається кровоточіння ясен. Хворі практично постійно 

почуваються втомленими, роздратованими та апатичними. Також 

супроводжується частими та затяжними застудами. 

До профілактики авітамінозу потрібно віднестись серйозно та 

відповідально.  Є безліч простих і давно відомих способів, які допогають 
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уникнути зустрічі з весняними загостреннями, але, на жаль, в 

повсякденному житті більшість ставиться до них скептично. Найперший 

і найлегший спосіб для попередження авітамінозу – це здорове та 

збалансоване харчування, яке повинно включати в себе весь спектр 

поживних речовин: білків, жирів та вуглеводів. Особливе місце в 

харчовому раціонні потрібно виокремити овочам та фруктам, які багаті 

на клітковину та вітаміни. Нажаль, такі продукти дуже важко знайти на 

поличках магазинів та супермаркетів. Більшість з них просто 

розривається від кількості нітратів та пестицидів, але не вітамінами, які і 

так в дефіциті для нашого організму. 

Нещодавно давно-забуті паростки молодих рослин (мікрозелень) 

стали трендом здорового харчування. Більшість кулінарів 

найпрестижніших ресторанів світу почали використовувати у своїх 

гастрономічних шедеврах. Мікрозелень – це не лише прикраса для будь-

якої страви, а багата на вітаміни, мінерали, амінокислоти та підвищену 

кількість поживних речовин мініатюрна зелень.  Адже паростки на 

самому початку свого розвитку, коли рослина використовує запас 

поживних речовин ще насінини. Вживаючи в їжу мікрозелень насичує 

організм вітамінами, очищає організм та заряджає енергією. При 

регулярному вживанні паростків молодих рослин сприяють покращеню 

обміну речовин в організмі, поповненню запасів мікроелементів та 

вітамінів (вітамін С, каротин, фосфор, кальцій, магній, цинк), які так 

необхідні при авітамінозі, 

Використання мікрозелені редису в приготуванні та оздобленні 

страв – одне з доступних та незатратних методів профілактики весняного 

авітамінозу. Він містить комплекс вітамінів (Е, В1, В2, С, РР), 

мінеральних елементів, тіамін, рибофлавін і ефірні масла. Покращують 

травлення і володіють помірними жовчогінними та протинабряковими 

властивостями. 

Також мікрозелень редису містить калій, фосфор, магній, залізо і 

навіть кальцій (в невеликих кількостях). Дані мікроелементи позитивно 

впливають на серцево-судинну систему, сприяють зниженню 

холестерину, допомагають запобігти розвитку атеросклерозу. 

Весняну нестачу вітамінів досить просто подолати, якщо внести 

корективи в свій раціон і освоїти деякі кулінарні хитрощі. Тільки 

візьміть до уваги: одноразовими акціями, на кшталт приготування салату 

з мікрогріном редису, не обійтися. «Вітамінізація» повинна проводитися 
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ґрунтовно і без перерв. Також потрібно пам‘ятати, що харчування 

повинно бути різноманітним та збагаченим всіма поживними 

речовинами та мінералами. 
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Під час пандемії COVID-19 роботизована хірургія сягнула піку 

свого розвитку. Все більша кількість лікарень використовує роботів для 

здійснення як простих, мінімально інвазивних, так і найскладніших 

багатоетапних оперативних втручань. Найпопулярнішим серед 

хірургічних роботизованих систем є робот «da Vinci». Він допомогає 

виконувати найскладніші маніпуляції з максимальною точністю, 

гнучкістю та контрольованістю [2]. 

В умовах поширення пандемії коронавірусу роботизовані системи, 

оснащені відеокамерами, механічними «руками» й контрольовані 

штучним інтелектом розширюють спектр можливостей для хірургів-

практиків, оскільки надають їм додатковий захист від можливого 

інфікування. Це відбувається насамперед за рахунок того, що лікарі 

контролюють механічні «руки» робота дистанційно, сидячи за 

компʼютерною консоллю, а також мають змогу координувати дії своїх 
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колег завдяки тривимірному масштабованому вигляду оперативного 

поля. 

Згідно з даними провідних науковців, система роботизованої 

хірургії довела на практиці низку суттєвих переваг, які стають 

надзвичайно актуальними під час пандемії COVID-19, а саме: 

 підвищення точності встановленого діагнозу на 3-15 % 

(особливо ефективна у розпізнаванні лімфатичних вузлів із метастазами) 

[1]; 

 зменшення кількості оперативних ускладнень (до 30 % − в 

онкології молочної залози [3, 4]) з подальшим скороченням терміну 

перебування у стаціонарі); 

 зниження імовірності інфікування COVID-19 у межах 

операційної кімнати; 

 значне скорочення часу проведення оперативного втручання 

та нівелювання ефекту людського фактору на кшталт втоми, тремору рук 

та ін.; 

 значне падіння показників необхідного для оперативного 

втручання внутрішньочеревного тиску; 

 суттєве зменшення кількості медичного персоналу, 

залученого для виконання конкретного оперативного втручання; 

 зменшення кількості безпосередніх контактів бригади 

хірургів із пацієнтом; 

 зниження ризику зараження через кров (щороку у США 

реєструється до 800000 випадків подібного інфікування, що завдає 

збитку економіці країни в 1 млрд. доларів [2]); 

 залучення меншої кількість хірургічних інструментів, які 

можуть бути осередками скупчення інфекційних агентів під час 

оперативного втручання; 

 поява можливості проведення операції на значній відстані. 

Хірургічні роботи типу «da Vinci» − це найсучасніше віяння 

технологій галузі інноваційної хірургії. У час розпалу пандемії COVID-

19 вони дають можливість виконувати високоточні операції в 

найскладніших обмежених просторах з мінімальним пошкодженням 

тканин і важливих анатомічних структур та запобігають інфікуванню 

медичного персоналу, що є надзвичайно важливим фактором у час 

тотального дефіциту кваліфікованих фахівців-хірургів. 
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Світові тенденції боротьби з наслідками пандемії COVID-19 дають 

змогу говорити не лише про фізичні, а й психологічні наслідки хвороби. 

Так, спілкуючись з пацієнтами, що перехворіли COVID-19, можна 

визначити та регламентувати їх стан як кризовий.  

Криза – це: 

а) «повний небезпеки шанс», надзвичайна загрозлива ситуація, в 

якій необхідно діяти; 

б) поворотний пункт життєвого шляху, що виникає в ситуації 

неможливості реалізувати намічений життєвий задум; 

в) вкрай складна, важка та небезпечна ситуація, що «породжує 

дефіцит смислу в подальшому житті людини», коли неможливо 

реалізувати свої прагнення, мотиви, мету і цінності – все те, що може 

бути викликане внутрішньою необхідністю; 

https://www.ft.com/content/358f6454-e9fd-47f3-a4b7-5f844668817f
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https://innomed.com.ua/uslugi/robotizirovannaya-hirugiya-robot-hirurg-davinci/
https://innomed.com.ua/uslugi/robotizirovannaya-hirugiya-robot-hirurg-davinci/


Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з 

міжнародною участю «Сучасний стан та перспективи розвитку природничих 

дисциплін в медичній освіті» 
 

144 
 

г) стан, породжений проблемою, якої не можна уникнути і яку не 

можливо розв‘язати за короткий час і звичним способом; 

д) стан, спричинений накопиченням нерозв‘язаних життєво 

важливих проблем, суперечностей або подій, що призводить до втрати 

сенсу попереднього стилю життя, поведінки й діяльності. 

Кризовими можуть стати ситуації фрустрації, конфлікту. Кризові 

ситуації можуть розвиватися на фоні дистресу, що переживається як 

горе, нещастя, виснаження сил і супроводжується порушенням адаптації, 

контролю, перешкоджає самоактуалізації особистості. 

Всі кризові ситуації. Албегова поділяє на два типи: серйозні 

потрясіння та власне кризи. У першому випадку в людини є шанс 

повернутися до колишнього рівня життя (наприклад, у ситуації 

безробіття). А в другому – ситуація безповоротно перекреслює життєві 

задуми, залишаючи єдиним виходом модифікацію особистості та сенсу її 

життя. 

Нашою командою психологів були запропоновані такі програми    

психологічної реабілітації та відновлення після хвороби COVID-19. 

1. Програма реабілітації під час стаціонарного лікування 

наслідків COVID-19 

Тривалість: 14 – 18 днів 

Кількість індивідуальних консультацій: від 5 до 10;  

Групова робота:  

1. Тренінги – зустрічі взаємопідтримки;   

2. Заняття  за методикою SOMA SYSTEM;  

3. Заняття на саморегуляцію та м‘язову релаксацію;  

2. Програма психологічної реабілітації амбулаторно  

Тривалість: від 10 до 3 місяців;  

Кількість індивідуальних консультацій (за потреби): раз на 

тиждень;  

Групова робота: раз на тиждень. 

Тренінг «Переживання та подолання наслідків кризи, 

спричиненої  хворобами» (12 занять)  

Теми занять:  

1. Знайомство. Актуалізація проблеми. Розмова про зміни та 

ставлення до змін.   

2. Криза в моєму житті, з чим довелося стикнутися.  

3. Досвід подолання життєвих криз (вправи на знаходження ресурсу). 
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4. Оточення та комунікація.  

5. Набуття нових навичок для адаптації в сучасних умовах світу.  

6. Мої особистісні ресурси та сучасність. 

7. Мої професійні компетенції. 

8. Страх невідомості.  

9. Планування майбутнього.  

10.  Мотивація та готовність до подальших дій.  

11.  Нові компетенції та успішна реалізація.  

12.  Підведення підсумків. Анкетування.  

3. Програма психологічної реабілітації амбулаторно для людей, 

які втратили близьких (супутника життя, брата чи сестру) через 

пандемію COVID-19   

Тривалість: до 8 місяців, 8 зустрічей по 4 години;  

Кількість осіб у групах: до 10;  

Кількість психологів, що проводять групу: 2 особи.  

За адаптованою програмою Норвезького Центру по роботі з 

втратою «АГРЕКУРС».  Програма адаптована Центром по роботі з 

втратою «РОДИННЕ КОЛО» (Україна).  

4. Програма психологічної реабілітації амбулаторно для людей, 

які втратили дітей через пандемію COVID-19   

Тривалість: до 12  місяців, 12  зустрічей по 4 години;  

Кількість осіб у групах: до 10;  

Кількість психологів, що проводять групу: 2 особи. 

За адаптованою програмою Норвезького Центру по роботі з 

втратою «АГРЕКУРС». Програма адаптована Центром по роботі з 

втратою «РОДИННЕ КОЛО» (Україна).  

5. Програма психологічної  підтримки та допомоги онлайн  для 

людей, які постраждалим  через пандемію COVID-19 . 

1) Телеграм-канал Медичної та психологічної підтримки, щодо 

поширення, лікування та подолання наслідків COVID-19; 

2) Онлайн-консультування (медична та психологічна 

консультація). 

Очікувані результати. 

1. Зменшено наслідки гострих кризових реакцій, спричинених 

хворобою та втратою (зменшення рівня тривожності, збільшення 

ресурсності та стресостійкості організму) у осіб, що постраждали від 

наслідків пандемії COVID-19;  
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2. Відновлення психічної рівноваги, стресостійкості  та 

працездатності у осіб, що постраждали від наслідків пандемії COVID-19; 

3. Стабілізація емоційного стану у осіб, що постраждали від 

наслідків пандемії COVID-19; 

4. Створення успішної адаптації у осіб, що постраждали від 

наслідків пандемії COVID-19; 

5. Успішна профілактика прояву психотравматичного синдрому  у 

осіб, що постраждали від наслідків пандемії COVID-19;  

6. Створення оптимальних умов соціальної адаптації осіб, що 

постраждали від наслідків пандемії COVID-19. 
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Костенко Світлана Олексіївна, Сябренко Климентій Геннадійович, 

Харченко Яна Анатоліївна 

 

ГЕНЕТИЧНІ ХВОРОБИ У ТВАРИН-АЛЬБІНОСІВ 

 

Альбінізм – не дар природи, а скоріше навпаки. Це не та хвороба, 

яку можна вилікувати, не тимчасовий стан живого організму, який 

можна перечекати, це природній його дефект, який стався на 

генетичному рівні (іноді його ідентифікують, як «генетичний збій»). За 

від-сутність забарвлення відповідає ген, який дозволяє організму 

виробляти меланіни – фарбуючі пігменти (тобто фермент тірозинади). У 

нормальному живому організмі вони містяться в шкірі, волоссі, пір'ї, 

вовні і сітківці ока [1]. Ці рідкісні форми характеризуються також 

змінами, що зачіпають і інші органи: кров‘яні клітини, органи зору, 

легені, шлунково-кишковий тракт. При цьому виокремлюють тотальний, 

неповний і частковий альбінізм. 

Припускають, що у носіїв мутантного гена легко виникають 

сонячні опіки, актинічний хейліт. Їм притаманні розвиток кератом, 

епітеліом, телеангіектазій. Через відсутність пігменту в тканинах ока 

зіниці здаються червоними. Характерними є горизонтальний ністагм і 

виражена світлобоязнь. Часто спостерігаються збіжна косоокість, 

зниження гостроти зору в результаті порушень рефракції, катаракти, 

можлива мікроофтальмія. Нерідко спостерігаються безпліддя, 

імунодефіцит (звідси часті інфекції), вади розвитку, скорочення 

тривалості життя. Неповний альбінізм (альбіноідізм), на відміну від 

попередньої форми, успадковується аутосомно-домінантно, а в деяких 

випадках – рецесивно. Має місце зниження активності тирозинази, але не 

блокада її синтезу. Спостерігається гіпопігментація шкіри, волосся, 

райдужної оболонки, іноді світлобоязнь.  

Практика свідчить, якщо про причини появи цього захворювання в 

тваринному світі більш-менш відомо, а щодо впливу на можливу появу 

або її сприяння іншим, у т. ч. генетичним захворюванням, інформації 

недостатньо. В основі захворювання лежить нездатність меланоцитів 

утворювати меланін, що зумовлено інактивацією тирозинази. Ген 

альбінізму рецесивний і передається у спадок від гетерозиготних батьків 
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половні нащадків, які будучи гетерозиготними зовні не відрізняються від 

звичайних тварин. У скритому стані мутований ген може «дрейфувати» з 

покоління в покоління, не проявляючи себе, а кількість його носіїв може 

постійно зростати. При спарюванні гетерозиготних носіїв гена 

альбінізму частина потомства (25 %) успадкує його рецесивний алель в 

гомозиготному стані, що проявиться у відсутності забарвлення шкірних 

покривів [2]. 

Ознаки альбінізма залежать від форми прояву захворювання, яке 

може виявляти себе зазвичай з боку шкіри, волосся або очей. За 

зовнішнім виглядом, розвитком і станом здоров‘я тварини-альбіноси не 

відрізняються від тварин-аналогів з нормальною пігментацією. 

Забарвлення всього вовняного покриву – біле, роговиння на кінцівках 

також біла з жовтуватим відтінком. Зокрема, з боку шкіри 

спостерігається: сухість шкірних покривів, білі плями на шкірі, біла або 

дуже світла шкіра, з просвічуванням кровоносних судин, надчутливість 

до дії сонячних променів, іноді порушене потовиділення. З боку очей він 

може проявлятися у вигляді: косоокості, амбліопії (недостатнє 

функціонування одного ока), світлобоязні, ністагми (не контрольований 

швидкий рух очей тварини), зниженої гостроти зору та функціональної 

сліпоти (коли порушена структура очей тварини); незвичайного відтінку 

райдужної оболонки очей внаслідок того, що в райдужці відсутній 

фарбувальний пігмент очей через просвічування кровоносних судин 

очного яблука очі тварини здаються яскравими рубіново-червоними. 

Проте основною проблемою в існуванні тварин-альбіносів є 

ускладнення, які викликані змінами в їх організмі на генетичному рівні. 

Залежно від індивідуальних особливостей організму тварини можливе 

спостереження наступних проявів: депресії, сонячних опіків, косоокість 

(страбізм), рак шкіри (внаслідок недостатньої кількості меланіну шкіра 

надчутлива до УФ- променів), ністагм (швидкі і мимовільні рухи очей), 

світлобоязнь, втрата зору, амбліопія, фіброз органів та кровотечі. 

Хворобу альбінізму можна діагностувати за згаданими вище 

зовнішніми ознаками та симптомами, несприйняттям твариною будь-

якого різкого світла, сонячні опіки від нетривалого перебування на сонці, 

можлива короткозорість. Загальні офтальмологічні дослідження очей, 

шкіри, волосся тварин дають можливість призначити додаткові способи 

виявлення у неї захворювання. Зокрема, можуть бути проведені: огляд 

очного дна (офтальмоскопія, що допомагає виявити гіпопігментацію, яка 
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проявляється у вигляді відсутності або зменшення пігменту), ЕРГ (спосіб 

реєстрації електричних сигналів, що виходять від мозку до сітківки, 

допомагає визначити очну форму альбінізма), візометрію (виявлення 

гостроти зору), реєстрацію ЗВП (зорові викликані потенціали), аналіз 

ДНК (спеціальні аналізи, які допомагають виявити ген альбінізму), 

біомікроскопію (огляд очей тварини під додатковим освітленням за 

допомогою спеціального приладу), дослідження хімічним шляхом 

цибулини волосся на виявлення тирозину, залежно від типу якого і 

можна виявити форму альбінізма). 

Найбільш використовуваними на сьогодні методами аналізу на 

виявлення гену альбінізму є секвенування ДНК (визначення 

амінокислотної або нуклеотидної послідовності): метод Сенгера (метод 

термінації ланцюга), піросеквенування (секвенування шляхом синтезу), 

секвенування на основі лігування, секвенування ДНК одиночних 

молекул, та нанопорове секвенування. 

На сьогодні відомо 19 генів, 11 з яких пов‘язують з виникненням 

альбінізму різних проявів (TYR, OCA2, TYRP1, SLC45A2, 4q24, 

SLC24A5, LRMDA, GPR143, LYST, HPS1, AP3B1, HPS3, HPS4, HPS5, 

HPS6, DTNBP1, BLOC1S3, BLOC1S6, AP3D1). 

Всі гени, асоційовані з альбінізмом, так чи інакше пов‘язані або з 

біосинтезом пігменту меланіну, або з біогенезом внутрішньоклітинних 

органел меланосом. Біосинтез меланіну знижується в основному шляхом 

пригнічення активності тирозинази або блокуванням транспортування 

тирозину, з окислення якого починається синтез пігменту. Також 

пригнічення синтезу досягається і при блокуванні або погіршенні 

транспорту ферментів сімейства тирозинази [4]. Виділяють 

окулокутальний (очно-шкірний – ОСА) і очний (OA1) альбінізм. Відомо 

сім типів OCA, вони пов‘язані з мутаціями в різних генах і проявляються 

різним ступенем пігментації шкіри і волосся: від повної відсутності 

меланіну до майже нормального забарвлення [6]. OCA1 пов‘язують з 

мутаціями гена TYR (проте зміни в цьому гені можуть призводити і до 

виключно очного альбінізму) [6, 7]. Найбільш поширений тип альбінізму 

– OCA2 – викликає мутації гена OCA2. За OCA3 відповідають дефекти 

гена TYRP1. OCA4 асоційований з мутаціями гена SLC45A2 [5, 6, 8]. 

Ген, який відповідає за OCA5, розташований на хромосомі 4q24.51 [4]. 

OCA6 викликаний мутаціями гена SLC24A5. OCA7 обумовлений 

змінами в гені LRMDA [5, 6, 8]. ОA1 асоційований з мутаціями гена 
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GPR143. З очним альбінізмом також можуть бути пов‘язані деякі мутації 

в гені PAX6 [6]. Виділяють також більш рідкісні синдромні форми, що 

впливають на нормальну функцію інших органів: синдром Германскі-

Пудлака, що включає в себе 10 типів (HPS1-10), синдром Чедіака-Хігасі 

(CHS1) і синдром FHONDA (SLC38A8) [5, 6, 8]. 

Генетичні скринінги, які проводяться все частіше дозволяють 

виявляти різні метаболічні порушення з частотою більше 1 на 2000 

випадків. Ферментно-замісна терапія (ERT) забезпечує лікування 

багатьох метаболічних порушень, які раніше вважалися невиліковними. 

Перспективи ферментно-замісної і генної терапії мають актуальність для 

лікування альбінізму, хоча і знаходяться поки на стадії розробки [9]. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕЛАНІНУ ПРИ ВИВЧЕННІ ОПТИЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ШКІРИ  
 

Як відомо, терапевтичному ефект роботи світла отримується при 

першому проникненні його через шкіру. Крім того світло сприяє 

отриманню різноманітної діагностичної інформації. Лазерне 

випромінювання може проникає в певні тканини нашого тіла краще, а в 

деякі гірше. Це залежить від оптичних властивостей тканин на які 

напрямлен лазер. Шкіра не дозволяє проникати світлу в певні особливо 

важкі тканини завдяки сильно розсіюючим властивостям дерми. Але з 

іншого боку, шкіра вважається такою специфічною тканиною, що 

дозволяє проникати світлу неглибоко, та цього досить для отримання  

сильної взаємодії з епідермісом й верхньої частиною дерми. Ми можемо 

використовувати ці властивості у дерматології для місцевого 

опромінювання шкіри з використанням лазерів.  

Сонячна радіація також може сильно вплинути на здоров‘я 

людини. У цьому контексті відомо, як оптика людської шкіри 

надзвичайно важлива для здоров‘я пацієнта. Основні оптичні властивості  

як відображення, розсіювання та поглинання здійснюють великий вплив 

на характер цих взаємодій. Моделюючи транспорт сонячного 

випромінювання через шкіру, можна поєднати біооптичну модель шкіри 

людини з сучасною теорією переносу сонячного випромінювання. Крім 

того, при обчислення спектрів ефективності цих процесів для різних 

типів шкіри, використовують розрахунки оптичних властивостей шкіри, 

що поєднані із спектрами дії різних фотобіологічних процесів. Виявлено 

в результаті дослідження, що сонячна радіація взаємодіє з шкірою за 

часовою особливістю, завдяки динамічним змінам оптичних 

особливостей шкіри, що виникають протягом сонячного 

випромінювання. Слід зазначити також важливість для оптики шкіри 

варіації коричневого пігменту меланіну. На ефективність 

фотобіологічних процесів шкіри впливає: вміст крові, білків та товщина 

шкірних шарів. Які, як відомо, можуть значно змінюватися. 

При абсорбції епідермісу у більшості людей, як правило, 

вирішальним є  поглинаюча здатність меланіну. Меланін – це суміш 
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різнорідних молекул, з хімічної точки зору, що утворюється 

конденсацією молекул тирозину. Меланін має широкий спектр 

поглинання. Фотобіологічний ефект поглинання меланіну можна 

побачити скоріше на коротших довжинах хвиль. Відомо, що внутрішні 

мембрани посипані великою кількістю меланінових гранул, розміри яких 

близько 10 нм в місцях синтезу меланіну, а сам меланін найбільше  

міститься в меланосомі – мембранній частинці діаметром 1-2 мкм. 

Коефіцієнт поглинання світла меланосомами, а саме його величина, 

залежить від довжини хвилі (нм). В середньому воно обчислюється за 

формулою: 

mua.mel  =  (6.6 x 10^11)(nm^(-3.33))  [cm
-1

] 

Наступні значення були отримані при використанні трьох різних 

лазерів: 

Ruby laser (694 nm) mua.mel = 230cm
-1

 

Alexandrite laser (755 nm) mua.mel = 170cm
-1

 

Nd:YAG laser (1064 nm) mua.mel = 55cm
-1

 

   

Цей вираз базується на різних опублікованих дослідженнях 

вибухового випаровування меланосом на різних довжинах хвиль [2] з 

використанням імпульсних лазерів. Дослідження показали, що існує 

значна певна різниця у вмісті меланіну в меланосомах при використанні 

різних лазерів. Таким чином, наведений вище вираз дає наближене 

значення та відтворює загальну залежність отриманої величини від 

довжини хвилі. 

Таким чином, оптичні властивості шкіри зрозумілі. Абсорбція 

описана з точки зору поглинання меланіну пропорційний об‘ємній частці 

вмісту меланосом та цільної крові. При цьому постережуться незначне 

поглинання через шкіру та не зважаючи також на той факт, що оптика 

поглинання світла шкірою дорослих демонструє досить різноманітні 

властивості розсіювання. 
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СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ  
 

Незважаючи на прогрес медичної науки у XXI ст., спостерігається 

все більше ураження серцево-судинними захворюваннями молодого та 

працездатного населення, зокрема, серед студентської молоді, що 

призводить до зниження рухової активності й інвалідизації [1, с. 227].  

Науково-технічний прогрес звів до мінімуму рухову активність 

студентів відносно потрібного фізіологічного рівня. Інтенсифікація 

освітнього процесу потребує від особистості постійної розумової 

напруги. Значний обсяг інформації, комп‘ютерізація виступають 

першочерговими чинниками ризику виникнення вазомоторної дистонії, 

артеріальної гіпертензії, анемії та погіршення зору, руховий режим не 

відповідає вимогам сучасного навчання. 

Пониження обсягу рухової активності, тобто гіпокінезія, є 

наслідком малорухомого способу життя, зменшується навантаження на 

м‘язи організму. Недостатність руху і пов‘язана з нею недостатність 

м‘язової діяльності чинять різко негативний вплив на молодий організм, 

а саме на компенсаторні можливості серцево-судинної і нервової систем. 

Фізичне виховання є одним із засобів для оздоровлення організму і 

позбавленя від хронічних недугів. Під впливом раціональних занять 

фізичною культурою та спортом, покращуються адаптаційні можливості 

організму, здійснюється приріст показників фізичної підготовленості, 

рівень фізичної і розумової працездатності студентів [2, с. 25].  

У зв‘язку з цим виникає потреба пошуку нових підходів до 

розуміння характеру порушень фізичного розвитку підростаючого 

покоління, їхньої структури, глибини та потенційних можливостей  

молодого організму. Потребують суттєвого оновленя зміст сучасної 

освіти, форми і методи навчання, необхідне запровадження нових 

педагогічних підходів та інноваційних технологій, а також пошуку 

дійових засобів фізичного розвитку особистості з недоліками у стані 

здоров‘я. Все це дає підстави вважати  дану проблему актуальною. 

Мета полягає у розробці експериментальної методики проведення 
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занять зі студентами, спрямованих на відновлюючий процес лікування 

засобами лікувальної фізичної культури  та їх впливу на серцево-судинну 

систему. 

Працездатність організму напряму пов‘язана з процесами обміну 

речовин, які регулюються нейрогуморальними механізмами. В цьому 

процесі значну роль відіграє система кровообігу. Однією із 

найважливіших проблем на сучасному етапі розвитку лікувальної 

фізичної культури є з‘ясування структурно-біохімічних основ адаптації 

міокарду на клітинному і молекулярному рівнях до змін умов 

зовнішнього середовища [3, с. 103].  

Заняття лікувальною фізкультурою, що максимально активізують 

дію екстракардіальних факторів кровообігу, сприяють нормалізації 

порушених функцій. В основі лікувальної фізкультури – обстеження 

основної біологічної функції організму – функції руху, який є 

стимулятором процесів росту, розвитку та формування організму.   

Функція руху – основний стимулятор процесів росту, розвитку та 

формування організму. Тому активна участь хворого в лікувальному 

процесі – це основне, що відрізняє лікувальну фізкультуру від інших 

методів лікування. Необхідним правилом є максимально бережливий 

режим з обмеженням фізичних навантажень. Під дією фізичних 

навантажень покращується загальний стан, зменшується частота пульсу 

або зникають приступи, позитивна динаміка електрокардіографічних 

змін під дією оздоровчих програм спостерігається у хворих з 

коронарною недостатністю. Оздоровчі реабілітаційні програми повинні 

відповідати цілому ряду вимог. А саме: вимагається визначити 

оптимальну інтенсивність, характер, тривалість, періодичність вправ, 

забезпечити ефективний контроль за  безпекою їх виконання [4, с. 9].  

З оздоровчою, профілактичною та лікувальною метою фізичні 

вправи рекомендують здоровим і хворим з різним рівнем фізичної 

підготовленості. Під час виконання фізичних вправ встановлюється 

більш повноцінна координація між роботою м‘язів і внутрішніх органів, 

вдосконалюється їх функція. Внутрішні органи починають працювати 

більш економно, з меншими витратами [5, c. 56].  

Отже, лікувальна фізкультура може впливати і змінювати конкретні 

функції організму, що, в свою чергу, відновлює пошкоджену серцево-

судинну систему. Завдяки правильно підібраним фізичним вправам та 

поступовому тренуванню в процесі курсу реабілітації, розширюються 
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функціональні можливості організму, підвищується адаптація 

студентської молоді до повсякденних навантажень.  
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ВОЛЮМЕТРИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ГЕМОДИНАМІКИ 
 

Наразі, патології серцево-судинної системи є основною причиною 

смертності у світі. За даними ВООЗ, від захворювань серцево-судинної 

системи (ССЗ) у світі помирають більше близько 17,5 млн. чоловік. 

Одним із важливих показників у структурі смертності населення від усіх 

причин є доля смертей від ССЗ, яка в Україні становить 64,3 %. У зв‘язку 

з цим, все більшого значення набуває розвиток методів хірургічної 

корекції ішемічної хвороби серця, пороків серця різноманітної етіології 

та інших патологічних станів, при яких не можливо забезпечити 

оптимальне лікування лише за допомогою консервативної терапії. 

Кардіохірургічні втручання та інтенсивна терапія у відділеннях 

спеціалізованої або загально профільної реанімації потребує 
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усестороннього вивчення показників центральної гемодинаміки, яке 

особливо важливо, насамперед, з позицій анестезіологічного 

забезпечення, а також мають велике значення при диференційній 

діагностиці, виборі стратегії та оцінці ефективності лікування.  

Данні втручання супроводжуються різкими змінами системного 

кровообігу, які потребують додаткових заходів, направлених на захист 

міокарда як від ішемії, так і від метаболічних змін. Також необхідне 

проведення комплексної інтенсивної терапії (інфузійна терапія, 

призначення вазопресорів, інотропів, антиаритміків, 

антикоогулянтів/антиагрегантів, проведення тромболізису, оптимізація 

режиму ШВЛ, призначення діуретиків, корекція КОС, і т.д). Важко 

передбачити вплив медикаментів, що обумовлює необхідність 

ретельного моніторингу функцій життєво важливих органів та систем, 

постійного контролю ключових показників кардіохірургічних хворих, 

оцінки динаміки пацієнта. 

Серед великої кількості методів моніторингу гемодинаміки хворих 

кардіохірургічного профілю найбільш широко використовуються ЕКГ, 

пульсоксиметрія, капнографія та не інвазивне вимірювання 

артеріального тиску (АТ). Складно переоцінити значення цих показників 

для відносно здорових пацієнтів (ASA I-II), але разом з цим, можливості 

оцінки системної гемодинаміки даними методами залишається 

обмеженими, поступово втрачають свою цінність як основний 

волемічний орієнтир і, відповідно, не можуть використовуватись для 

повноцінної побудови інфузійної та медикаментозної терапії під час 

операції та постопераційному періоді. Під час операції за декілька 

хвилин можуть розвинутись цілий комплекс ускладнень: 

систолічна/діастолічна/комбінована дисфункція міокарду, гостра серцева 

недостатність, кардіогений шок, ТЕЛА (і інші емболії), криз легеневої 

гіпертензії, системна вазодилатація та ряд інших патологічних станів. 

Диференційна діагностика та адекватна компенсація цих критичних 

станів не можлива без об‘єктивного моніторингу стану систем 

кровообігу. У зв‘язку з цим у пацієнтів з вираженими  порушеннями 

роботи ССС доцільно використовувати додаткові методи, які дозволяють 

точно охарактеризувати серцевий викид (СВ) та множину параметрів, які 

його визначають (переднавантаження, скоротливість міокарду, 

волюмічний статус, постнавантаження, глобальний кінцево-діастолічний 

об‘єм, варіації пульсового тиску). У більшості випадків для цього 
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використовують препульмонарну (катетеризація легеневої артерії 

катетером Сван-Ганца) та транспульмонарну (катетеризація артерії 

великого кола) термодилюцію.  Інвазивний моніторинг гемодинаміки 

є одним з актуальних питань медицини критичних станів. Незважаючи 

на складність, вискі вимоги до персоналу, який проводить маніпуляцію, 

ризик тяжких ятрогенних ускладнень та інші недоліки, катетиризація 

легеневої артерії забезпечує лікаря незамінною інформацією що до стану 

легеневої та центральної гемодинаміки. Основною інформацією, яка 

буде характеризувати функцію серця та волемічний статус хворого, 

складають показники серцевого викиду, який визначається методом 

аналізу показників після проведення термодилюції та тиску 

заклинювання легеневої артерії (ТЗЛА). Моніторинг ЦВД, ЧСС, 

системного АД та ТЗЛА дає можливість розрахунку декількох важливих 

серцевих  показників: індекс серцевого та легеневого судинного 

супротиву, а газовий аналіз змішаної крові з легеневої артерії – перфузію 

та величину легеневого шунтування. Таким чином, флотаційний катетер 

дає можливість отримати «розширений гемодинамічний профіль 

пацієнта», однак цей метод має багато серйозних недоліків.  

З появою нових технологій моніторингу, дозволяючих детально 

вивчати функціональний стан системи кровообігу, необхідно чітко 

визначити їх місце у клінічній практиці та створити оптимальні 

показання для клінічного використання. Діагностична та прогностична 

цінність «статичних» показників переднавантаження, таких як тиски 

запонення камер серця (ЦВД, ТЗЛА) через ряд причин значно обмежена. 

Волюметричний моніторинг направлений на кількісну оцінку об‘ємів 

камер серця та об‘ємів малого кола, які у літературі називають 

«центральні об‘єми крові». Можливість безпосереднього виміру 

об‘ємних величин та їх подальшої оцінки безперервно, у динаміці – 

переводять нас на новий рівень моніторингу.  До волюметричних 

показників відносять глобальний кінцево-діастолічний об‘єм та 

внутрішньо-грудний об‘єм крові – ймовірно, найбільш точні показники 

переднавантаження в арсеналі сучасного гемодинамічного моніторингу, 

а також дискретні об‘єми камер правого та лівого серця. Крім того, у 

рамках волюметричного моніторингу ми маємо можливість розрахувати 

ряд похідних показників, таких як глобальна фракція викиду, фракція 

викиду правого шлуночка, ОЦК, індекс функції серця. Ці параметри 

дають можливість незалежно від стану переднавантаження оцінити 
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скоротливість (інотропізм) серця. Оцінка центральних об‘ємів крові була 

б не повною, якщо ми не приймемо до уваги втрати рідини за межі 

судинного простору. Підвищення судинної проникності – складний та 

багатокомпонентний процес. Ми досі не володіємо надійними методами 

впливу на його перебіг. Вплив капілярних втрат у патогенезі критичних 

порушень можна порівняти із первинними гемодинамічними 

порушеннями, наприклад з порушенням серцевого викиду: усі спроби 

нормалізації переднавантаження будуть нівельовані швидким виходом 

рідини за межі судинного простору. У цій ситуації, навіть при наявності 

ознак дефіциту рідини та позитивний прогноз щодо реакції 

гемодинаміки на інфузійне навантаження, спроби збільшення ОЦК не 

приводять до збільшення фракції викиду, а короткочасна стабілізація 

може бути досягнена ціною інтерстиціального набряку тканин і, як 

наслідок, подальшого посилення органної дисфункції. У цьому 

контексті, вимір показника позасудинної води у легенях можна визнати 

важливим компонентом волюметричного моніторингу, відображаючого 

інтегральний баланс рідини на кордоні внутрішньо- та позасудиннго 

простору.  

Важливо підкреслити, що істинні волюметричні показники та 

параметри-предиктори, які дозволяють прогнозувати реакцію серцевого 

викиду на зміни переднавантаження мають різне прикладне значення та 

не повинні використовуватись як взаємозамінні. Динамічні показники 

дозволяють прогнозувати відповідь серця на ріст венозного повернення, 

але не можуть гарантувати того, що інфузійне навантаження буде 

супроводжуватись стійким підвищенням ОЦК. Загальними показаннями 

для проведення транспульмональної термодилюції є необхідність у 

цільовому впливі на серцево-судинну систему і волюмічний статус 

хворого на фоні проведення ШВЛ та інотропної підтримки. У 

доповнення до широкого використання при терапії різних критичних 

станів ( септичний шок, кардіогенний шок, опікова травма, політравма, 

гіпер/гіповолемія, серцева недостатність, гострий респіраторний дистрес 

синдром, тощо), даний моніторинг є актуальним у кардіо та 

нейрохірургії. Побудова лікувальної схеми на основі отриманих у ході 

динамічного моніторингу даних дозволяє скоротити тривалість ШВЛ, 

термін перебування у відділенні інтенсивної терапії, рівень летальності 

та кількість ускладнень. На відміну від метода катетеризації легеневої 

артерії, який широко використовується у кардіо-анестезіології, 
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транспульмонарна термодилюція менш інвазивна та технічно простіша, 

має меншу частоту розвитку потенційних  катетер-асоційованих 

ускладнень, дозволяє у режимі реального часу отримувати інформацію 

про найбільш важливі показники гемодинаміки, мають високу чутливість 

та специфічність у діагностиці набряку легень. Детальна оцінка 

функціонального стану серця з допомогою транспульмональної 

термодилюції у більшості випадків дозволяє відмовитись від 

катетеризації легеневої артерії і уникнути цілого ряду ускладнень, таких 

як: порушення ритму серця, розрив легеневої артерії, інфаркт легені, 

пошкодження трикуспідального клапану, тяжкий сепсис. В той самий  

час, важливо пам‘ятати, що тільки катетер Сван-Ганца дозволяє напряму 

вимірювати тиск у легеневій артерії. У деяких клінічних ситуаціях 

можуть бути доцільним безпосереднє вимірювання тисків у малому колі 

кровообігу та дискретна волюметрія камер серця. Серед таких станів: 

гостра легенева гіпертензія, ТЕЛА, інфаркт міокарда правого шлуночка, 

кардіоміопатія, декомпенсовані пороки серця.  

Висновки. Значна кількість пацієнтів з серцево-судинними 

патологіями потребують комплексного та безперервного моніторингу 

через значні гемодинамічні коливання та великий ризик ускладнень як в 

інтраопераційному періоді, так і під час інтенсивної терапії невідкладних 

станів. Використання методу транспульмонарного гемодинамічного 

моніторингу забезпечує адекватний контроль показників 

переднавантаження, скоротливості міокарду, легеневого кровообігу та 

постнавантаження. Ці данні відкривають широкі можливості для 

диференційної оцінки динаміки пацієнта та вибору ефективної стратегії 

лікування. 
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РОЗГЛЯД ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ КАМЕРНОЇ МОДЕЛІ 

РОЗВИТКУ ЕПІДЕМІЇ НА ПРИКЛАДІ ПОШИРЕННЯ ПАНДЕМІЇ  

COVID-19 В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Математичні моделі дозволяють прогнозувати розвиток епідемії, 

критичні фази у її розвитку, та оцінювати ефективність різних заходів 

(карантин, локдаун) у боротьбі з їх розповсюдженням. Метою роботи був 

розгляд різних соціальних факторів, що вливають на розповсюдження 

вірусу COVID-19 та їх зв‘язок з параметрами камерної моделі.  

Поява та поширення інфекційних захворювань, являє собою 

складний механізм взаємодіючих факторів, таких як  клімат, склад 

населення в якому розповсюджується вірус, а також соціальні та 

міграційні особливості людей, що проживають на даній території. 

Населення Чернівецьеої області традиційно характеризується високою 

мобільністю, в силу історичних, економічних чинників та географічного 

положення. 

Згідно звіту Всесвітньої організації охорони здоровя  (ВООЗ), 

коронавірусна хвороба (COVID-19) – це інфекційне захворювання, 
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спричинене нещодавно відкритим коронавірусом [1]. Більшість людей, 

інфікованих вірусом COVID-19, зазнають респіраторних захворювань 

легкого та середнього ступеня тяжкості та одужують, не вимагаючи 

спеціального лікування. Люди похилого віку та особи, які мають такі 

основні медичні проблеми, як серцево-судинні захворювання, діабет, 

хронічні респіраторні захворювання та рак, частіше розвивають серйозні 

захворювання.  Найкращий спосіб запобігти та уповільнити передачу – 

це добре поінформувати про вірус COVID-19, хворобу, яку він викликає, 

та спосіб його поширення.  

Інфекція COVID-19 спричинена вірусом SARS-CoV-2, який 

передається переважно дихальним шляхом і при беспосередньому 

контакті. Її основними симптомами є сухий кашель, висока температура 

та втрата відчуття запаху та / або смаку.  Деякі носії є абсолютно 

безсимптомними. Тобто не мают зовнішніх проявів наявності вірусу [2]. 

Для того щоб уникнути попадання вірусу в організм необхідно  

часто мити руки або використовувати дезинфікуючі розтирання на 

спиртовій основі та не торкатися обличчя. Вірус COVID-19 поширюється 

головним чином через краплі слини або виділення з носа, коли заражена 

людина кашляє чи чхає, тому важливо, щоб ви також практикували 

дихальний етикет (наприклад, кашляючи в зігнутому лікті). 

Існують три контактні методи передачі вірусу. Це між членами 

однієї родини, між співпрацівниками, та у місцях скупчення людей 

(магазини, торгівельні центри, ресторани, школи, садки, тощо).  

У факторах β і k моделі розповсюдження епідеміологічного 

захворювання відображається саме інтенсивність цих прямих контактів 

між людьми  з позитивним тестом на COVID-19 і неінфікованими 

особами. Вони відображають динамічний зв‘язок між трьома  (S, I, і R) 

камерами (компартментами) на які поділено усе населення регіону [3]. 

Зокрема, припустимо, що кожна заражена особа має фіксовану 

кількість контактів β на день, яких достатньо для поширення 

захворювання. Не всі ці контакти стосуються сприйнятливих людей. 

Якщо ми припустимо однорідне змішування популяції, частка цих 

контактів, які знаходяться зі сприйнятливими, становить S(t). Таким 

чином, в середньому кожна заражена особина генерує β∙S(t) нових 

заражених особин на день.  

Параметр k модклі SIR відображає яка фіксована  частка зараженої 

групи I(t) відновиться протягом будь-якого дня. Наприклад, якщо 
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середня тривалість зараження становить десять днів, то в середньому, 

щодня, одужує одна десята зараженого населення. 

Визначення факторів β і k на основі наявних статистичних даних 

дозволяє прогнозувати тривалість запобіжних заходів (каранти, локдаун,  

закриття кордону) і прогнозувати еффективність від їх впровадження, 

прогнозувати тривалість епідемії, її пік і закінчення. 

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ 

1. Coronavirus. URL: https://www.who.int/health-

topics/coronavirus#tab=tab_1  

2. Kyrychko Y. N., Blyuss K. B. & Brovchenko I. Mathematical 

modelling of the dynamics and containment of COVID-19 in Ukraine. Sci 

Rep 10, 19662 (2020). URL: https://doi.org/10.1038/s41598-020-76710-1  

3. Smith D. and Moore L. The SIR Model for Spread of Disease – 

The Differential Equation Model. Convergence,  December 2004. 

 

 

Донецький національний медичний університет 
 

Наджафлі Кубра Фаміл Кизи, Сидоренко Петро Іванович 
 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ У ДІТЕЙ 
 

Серед низки захворювань людини особливу групу складають 

інфекційні хвороби. Найважливіша їх особливість полягає в тому, що 

безпосередньою причиною їх виникнення є проникнення в організм 

шкідливого мікроорганізму, який, розмножуючись в ньому, спричиняє ті 

чи інші порушення, виділяється в навколишнє середовище, створюючи 

небезпеку зараження інших людей. 

Однією з пріоритетних завдань, які стоять перед закладами 

охорони здоров‘я є зниження та ліквідація інфекційних захворювань 

серед дитячого населення, питома вага яких зостається ще дуже 

високою. 

Мета: дослідити захворюваність дитячої інфекції в педіатричному 

відділенні та провести статистичний  аналіз отриманих даних. 

Нами було проведено дослідження на базі комунального 

некомерційного підприємства «Дитяча міська лікарня» в педіатричному 

відділенні протягом 2020 року.  

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
https://doi.org/10.1038/s41598-020-76710-1
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Під час виконання статистичної обробки інформації по дитячій 

інфекційній захворюваності було встановлено, що протягом року 

захворіло 29 дітей; з них 7 дітей інфекційним мононуклеозом віком від 4 

до 11 років; короновірусною інфекцією 5 дітей  віком від року до 8 років; 

скарлатиною 5 дітей віком від 4 до 11 років; ротавірусною інфекцією 8 

дітей віком від 3 до 10 років та інфекцією сечовивідних шляхів 4 дітей 

віком від 4 до 6 років. 

Також було встановлено, що на протязі лікування діти з 

інфекційним мононуклеозом отримали ускладнення такі як: враження 

трійчастого нерва; лімфаденопатія; отит; пневмонія. 

Ускладнення після скарлатини: ревматоїдний артрит, лімфоаденіт, 

гломерулонефрит. 

Висновки: результати дослідження показали, що 

найпоширенішими інфекційними захворюваннями серед дітей є: 

ротавірусна інфекція, інфекційний мононуклеоз та скарлатина, які мали 

ускладнення у зв‘язку з пониженим імунітетом, а також враховуючи 

епідеміологічну ситуацію в країні з COVID-19, короновірусна інфекція 

стала поширюватись серед дітей, але без ускладнень. 

Систематично в педіатричному відділенні проводиться санітарно-

гігієнічне навчання та бесіди по профілактиці зараження інфекційних 

захворювань серед медичного персоналу. 
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ГЕН ROBO1 ТА ЙОГО РОЛЬ У 

РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ 
 

Математичні здібності формуються завдяки складній взаємодії 

генів і навколишнього середовища.  

Наразі мало відомо, які гени сприяють розвитку математичних 

здібностей і як вони впливають на мозок. Але математичні нахили є 
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частково набутими від батьків, і пов‘язані з генами, що беруть участь у 

розвитку мозку.  

Один з таких генів, ROBO1, регулює пренатальне зростання кори 

головного мозку. З метою з‘ясування питання: як фенотип нервової 

системи, що зумовлений генетичними варіантами, може спричинювати 

відмінності в математичних здібностях, здійснено порівняння 

генотипування з візуалізацією мозку дітей дошкільного віку, які ще не 

мали математичної підготовки.  

Проаналізовано вісімнадцять однонуклеотидних поліморфізмів – 

генетичні варіанти, що впливають на єдиний будівельний блок ДНК в 

близько 10 генах, що залучені до математичних показників, в зразках 

слини 178 дітей у віці від 3 до 6 років. За допомогою магнітно-

резонансної томографії порівняно обсяг сірої речовини в усьому 

дитячому мозку, особливо в тих областях, в яких він корелював з 

результатами тестів з математики [1]. 

Виявлено, що варіанти гена ROBO1 пов‘язані з обсягом тім‘яної 

кори правої півкулі – відповідальної за кількісні уявлення. Коли ці ж 

діти досягли 7–9 років, нейробіологи порівняли отримані дані з 

результатами стандартного тесту з математики (за програмою другого 

класу).  Було показано, об‘єм тім‘яної кори правої півкулі, який 

визначається варіантами ROBO1, достатньо асоційований з результати 

тесту. Тобто носії гена ROBO1 значно краще справляються з 

математичними тестами [2]. 

Таким чином, результати математичних робіт вище середнього 

рівня були у дітей з чітко представленими генетичними змінами. І ця 

зміна була пов‘язана з геном ROBO1. Доведено, що у дітей, у яких 

наявний ген ROBO1, значно більше сірої речовини в задній частині 

правої тім‘яної кори. Прилегла область головного мозку, 

інтрапарієтальна борозна (IPS), також була більш виражена у носіїв 

цього гена. Ці області мозку вважаються центром обробки чисел. IPS 

також грає роль в обробці числової інформації, візуально-просторової 

робочої пам‘яті та інтерпретації намірів інших. 

Результати дослідження говорять про те, що генетична 

мінливість може впливати на математичні здібності, беручи участь в 

ранній стадії формування системи кількісної обробки інформації в 

мозку. 
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Також можна спрогнозувати математичні здібності в дітей ще в 

ранньому віці. Спираючись на інтуїтивний аналіз відносно поведінки 

дитини. У цей період важливо надати усесторонню підтримку для 

можливості подальшого розвитку математичних нахилів. 
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ІНОВАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЛІКУВАННЯ ОСТЕОАРТРИТУ НА 

ФОНІ ГІПОФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 
 

Коморбідна патологія обіймає все більше уваги лікарів різного 

фаху внаслідок своєї багатогранності та складнощів при лікуванні. 

Останнім часом все частіше розглядаються питання впливу 

функціональної недостатності щитоподібної залози (ЩЗ) на стан опорно-

рухового апарату. Відомо, що гіпотиреоз призводить до метаболічних 

порушень всього організму, які також негативно впливають на стан 

кісткової і хрящової тканини, обумовлюючи розвиток 

остеоартриту/остеоартрозу (ОА), проте питання раціональної 

фармакотерапії цієї коморбідної патології вивчені, на наш погляд, 

недостатньо [1–3]. 

Мета дослідження – вивчити зміни з боку опорно-рухового апарату 

на фоні гіпотиреозу та визначити фармакологічну активність НПЗЗ, 

парацетамолу та хондроїтину сульфату при коморбідній патології. 

Дослідження проведенні на нелінійних щурах, які утримувались у 

стандартних умовах віварію ДЗ «ДМА МОЗ України» відповідно до 

«Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» (Україна, 

2001 р.). Регламент затверджений етичною комісією ДЗ «ДМА МОЗ 

України» (протоколи №1 від 18.01.2015 р. та №5 від 02.09.2020 р.). 

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000871
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Експериментальний ОА відтворювали шляхом однократного 

внутрішньосуглобового введення 0,1 мл розчину монойодоцтової 

кислоти у колінний суглоб та з цієї ж доби розпочинали формування 

експериментального гіпотиреозу шляхом ентерального введення 0,02 % 

розчину карбімазолу [4]. 

Для оцінки поведінкових реакцій тварин використаний тест 

«відкрите поле», який дозволяє отримати інформацію про рухову, 

дослідницьку та емоційну активність тварин [5]. Для оцінки параметрів 

болю використані альгометричні тести, які основані на сомато-сенсорних 

реакціях тварин з використанням термічного, електричного та хімічного 

подразників [6]. Фармакологічна активність лікарських засобів 

визначалася за допомогою вивчення маркерів сироватки крові (С-

телопептид колагену 1 та 2 типів; металлопротеінази 3, 9 та 13; кісткова 

лужна фосфатаза, С-реактивний білок, інтерлейкіни 1, 6 та 8, фактор 

некрозу пухлин-альфа), які визначали методом конкурентного ІФА in 

vitro [7]. 

Проведене прогнозування можливості комбінованого використання 

трьох лікарських засобів – L-тироксину (левотироксину), хондроітіну-4 

сульфату та диклофенаку натрія [8]. Для вивчення 

морфофункціонального стану суглобових тканин тварин готували 

гістологічні зрізи за стандартною методикою. Мікроскопічне вивчення 

проводили з використанням тринокулярного світлооптичного мікроскопу 

«Primo Star Carl Zeiss» [9]. Статистична обробка даних проводилась з 

використанням пакету програм STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., серійний 

номер AGAR909E415822FA). 

На підставі проведеного дослідження встановлено, що при 

гіпофункції ЩЗ спостерігаються ознаки запалення синовіальної 

оболонки, порушення структури надхряща та деструкція хондроцитів. 

Призначення базової замісної терапії L-тироксином на фоні 

експериментальних еквівалентів ОА та гіпотиреозу призводить до 

зниження рівня запальних маркерів та відновлює гістохімічні властивості 

хряща. 

Сумісне призначення НПЗЗ, парацетамолу, хондроїтину сульфату 

та L-тироксину не призводить до змін фармакологічної активності 

досліджених препаратів, проте визначається різний ступінь їх впливу на 

дегенеративно-дистрофічний процес у суглобі. 
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Хондроїтину сульфат позитивно впливає на хрящову тканину при 

дегенеративно-дістрофічніх змінах опорно-рухового апарату на тлі 

гіпотіреозу. 
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ТОП 10 НАЙКРАЩИХ КОСМЕТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕДУР В 

«YOUR FACE LAB» 
 

Лікувально-профілактичний огляд косметолога є особливо 

актуальним в умовах погіршення загального стану здоров‘я населення 

України, зокрема збільшення кількості випадків уражень шкіри та її 

придатків. 

Шкіра – показник здоров‘я кожної людини, а правильний і 

ретельний догляд за нею – запорука прекрасного зовнішнього вигляду і 

впевненості в собі. 

Спеціалісти-косметологи проводять діагностику та корекцію 

косметичних недоліків шкіри та її придатків в умовах косметологічного 

закладу, розробляють схеми косметичного догляду, які враховують 

індивідуальні особливості пацієнта, поєднують косметичні процедури 

лікувально-профілактичного призначення з косметичними препаратами 

для досягнення найкращого результату та задоволення пацієнта. 

Метою дослідження є аналіз патологічних станів шкіри, які 

підлягають корекції в умовах косметологічного закладу. 

Дослідження проводилося в приватному косметологічному 

кабінеті «Your face lab» м. Кропивницький на протязі трьох місяців. За 

цей час косметологічний кабінет відвідало більше 250 пацієнтів. Були 

опрацьовані найпопулярніші косметичні процедури та створений Топ 10 

найкращих процедур, див. рис. 1. 

Нами були проаналізовані фактори для виправлення основних 

недоліків шкіри та її похідних, показники проведеної процедури, 

ускладнення та їх тривалість, які препарати використовувалися для даної 

процедури. 

Результати п‘яти найпопулярніших косметологічних процедур 

представлені в таблиці 1. 
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Рис. 1. Топ 10 найкращих косметологічних процедур в 

косметологічному кабінеті «Your face lab» м. Кропивницький 

Таблиця 1. 

№

 

п\

п 

Назва 

процедури 

Що 

потрібно 

виправити 

 

Показники 

після 

процедури 

 

Ускладнення 

Препарати, які 

використовуються в 

косметологічних 

процедурах 

1 Збільшення 

губ 

 

Форму та  

об‘єм 

 

Збільшена  

форма,  

припіднята  

арка  

«Купідона» 

 

Посттравматич

ний 

набряк, який  

зникнув на 3 

добу 

 

 

1. Juvederm Ultra 

Smile – 0.55 ml 

2. Saypha Filler – 1.0 

ml 

3. Neuramis Deep – 1.0 

ml 

2 Пілінг 

обличчя і 

зони 

декольте 

Прояв акне 

та постакне, 

гіперкератоз 

Гіперемія 

шкіри  

обличчя та 

зони декольте 

Гіперемія, яка 

триває 2 

години, через 3-

4 дні 

спостерігається 

лущення шкіри 

Simildiet пилинги: 

1. «Sama» 

2. «Azelaico» 

3. «Mandelico» 

4. «Ferulico» 

3 Безін’єкційн

а мезотерапія 

(електропора

ція) 

Стимуляція 

фібробластів 

для 

омолодженн

я шкіри 

Легка 

гіперемія, яка 

проходить 

через дві 

години після 

процедур 

Без ускладнень Косметологічний 

апарат «Zemits 

Verstand» – стимулює 

формування здорових 

клітин шкіри, насичує 

клітини поживними 

речовинами. 

 

4 Контурна Збільшення  Збільшена Невеликий 1. Saypha 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Збільшення губ 

Контурна пластика обличчя 

Корекція носослізної борозди 

Пілінг обличчя і зони декольте 

Плазмотерапія волосистої частини голови 

Ін'єкції ботокса Типа А 

Мезотерапія шкіри обличчя та волосся 

Біоревіталізація та біорепарація шкіри … 

Безін’єкційна мезотерапія 

Відновлення шкіри 



Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з 

міжнародною участю «Сучасний стан та перспективи розвитку природничих 

дисциплін в медичній освіті» 
 

170 
 

пластика 

вилиці 

обличчя 

Os.zygomatic

us 

об‘єму 

виличної 

кістки, 

внаслідок  

передчасног

о 

гравітаційно

го птозу 

форма вилиць, 

рівний контур 

в нижній 

третині 

обличчя, в 

наслідок 

збільшення 

об‘єму у 

середній його 

частині 

набряк, 

почервоніння у 

місці вколу. 

Болючість у 

місці  

проведення  

ін‘єкції 3-4 дні 

Volume – 2.0 ml 

2. Neuramis  

Volume – 2.0 ml 

5 Ін’єкції 

ботокса 

Типа А 

«Full face» 

1.Виражені 

горизонталь

ні зморшки 

на чолі m. 

frontalis. 

2. Шкірні 

заломи по 

типу «Гусячі 

лапки».  

3. Зморшки 

«Маріонетки

» 

4. Гіпертону

с m.platysma  

(Горизонтал

ьні «Кільця  

Венери» в 

області шиї) 

Виконано: 

10-20 вколів. 

Оцінка 

результату 

через 5-7 днів 

Невелике 

почервоніння у 

місцях введення 

препарату 

 

1.Botulax 50,100,200 

2.Neuronox  

50, 100, 200 

3. Allergan Botox 

50, 100, 200 

 

5 Біоревіталіза

ція та 

біорепарація 

шкіри 

обличчя 

Стимуляція 

синтезу 

власного 

колагену та 

еластину, 

відновлення 

пружності 

шкіри та 

разгладженн

я зморшок 

Навіть після 

першої 

процедури 

спостерігаєтьс

я 

розгладження 

зморшок, 

покращення 

кольору 

обличчя. 

Рекомендован

ий курс 3-5 

процедур з 

інтервалом у 

14 днів 

Спостерігається 

невеликий 

набряк на 

другий день 

після 

процедури, 

незначна 

кількість 

синців. Ці 

прояви 

зникають на 

третій день 

1. Neuramis Light – 1.0 

ml 

2. Saypha Rich – 1.0 ml 

 

У сучасному світі існує безліч способів підтримки здорового стану 

шкіри обличчя. Представлені косметичні засоби та методи, спрямовані 

проти завчасного старіння шкіри, для корекції вікових змін в умовах 

косметологічного закладу з використанням косметичних засобів та 

методів. 
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ЗЛОЯКІСНЕ НОВОУТВОРЕННЯ ШЛУНКУ, ХІРУРГІЧНЕ 

ЛІКУВАННЯ 

 

Злоякісне новоутворення шлунку (С16 за МКХ-10) на сьогодні 

вважається одним з найпоширенішим онкологічним захворюванням, по 

статистиці за 2019 рік в Україні було виявлено 135827 нових хворих на 

онкологічні захворювання, з яких 7374 хворих з раком шлунку, кількість 

пацієнтів які не прожили й одного року після підтвердження діагнозу 

склала 55,5 %, смертність по Україні склала 13,8 %. Лікуванням 

охоплено 46,3 %, з яких половина (16,9 %) лише хірургічним [1]. На 

сьогодні хірургічне лікування залишається одним з основних методів 

лікування. 

Мета дослідження: встановлення основних методів хірургічного 

лікування раку шлунку, післяопераційне введення. 

Головними показаннями для проведення оперативного 

радикального втручання є: переносимість пацієнтом втручання, 

можливість повного видалення пухлини, відсутність віддалених 

метастазів та дисемінації процесу на очеревину. Абсолютні 

протипоказання: карциноматоз очеревини, віддалені метастази. 

Важливим етапом в хірургічному лікуванні є передопераційна 

підготовка, вона включає: профілактика тромбозів, компенсацію 

супутніх захворювань, декомпресію шлунку за допомогою зонда 

(парентеральне харчування), корекція водно електролітного балансу 

(гіпопротеїнемії та анемії), не слід забувати про психологічну підготовку 

пацієнта до операції. 

Головні види операцій: гастректомія, субтотальна дистальна (0, IA, 

IБ, II, локалізація у нижній третині шлунку), субтотальна проксимальна 

резекції шлунку (0, IA, IБ, II, локалізація у верхній третині шлунку). 

Головним методом при оперативному втручанні вважається гастректомія 

з об‘ємом лімфодисекціі D2. 

Післяопераційний період: протягом 2-3 днів після операції 

проводять дренування черевної порожнини (зазвичай встановлюють два 

дренажа – лівий за діафрагмой під селезінкой, правий – під печінкой 
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через отвір сальника). Головні післяопераційні ускладнення: панкреатит, 

панкреонекроз, кишкова непрохідність, кровотеча, ранова інфекція, 

перитоніт, медіастеніт, неспроможність анастамозів, алергічні реакції, 

аритмії, тромбози, інфаркт міокарда, пневмонії. 

Хворих активізують через 2 дня після операції. Харчування 

проводять з першого дня через назоінтестінальний зонд заведений за 

дистальний анастамоз, з 3-го дня харчування дозволяють через ротову 

порожнину.  

Медикаментозне лікування після операції проводять 5-6 днів, 

антибактеріальну терапію при відсутності гнійних ускладнень, та 7-14 

днів терапію антикоагулянтами. У подальшому пацієнту призначають 

променеву та хіміотерапію для запобігання рецедиву захворювання. 

Диспансеризація – протягом першого року 1 раз на 3 міс, 2-й рік – 1 раз 

на 6 міс, далі 1 раз на рік. 

Висновок: наведено головні принципи передопераційної 

підготовки, головні методи оперативних втручань та післяопераційний 

період. 
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АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАВМ ОКА 
 

В організмі людини є п‘ять основних сенсорних систем. Серед них 

велику роль у життєдіяльності людини відіграє зорова сенсорна система 

тому, що 90 % інформації, яку ми отримуємо із навколишнього 

середовища, проходить через зоровий аналізатор. Значне зниження зору 

призводить до втрати загальної працездатності. Коли людина повністю 

втратить зір, вона стає інвалідом. До 5 % осіб працездатного віку не 

мають можливості працювати із-за професійних захворювань і травм 

очей. Тому однією з найважливіших медико-соціальних проблем є очний 

травматизм і захворювання ока. 

Дослідження по травмах очей проводилось на протязі 6 місяців 

2020 року в Кіровоградській обласній лікарні (КНП «КОЛ КОР»). За 

результатами даного дослідження можна сказати, що серед усіх видів 

травматичних пошкоджень ока було 35 невиробничих травм і 1 

виробнича. 75 % травм отримали чоловіки і 25 % жінки. Причиною 

травматизму у чоловіків переважали травми, які пов‘язані з 

недотриманням правил використання засобів індивідуального захисту, а 

також через недотримання правил безпечної поведінки з інструментами 

відповідно до інструкції. Жінки отримали пошкодження ока у зв‘язку з 

необережністю у побуті. Вік пацієнтів, які звернулися за медичною 

допомогою – в межах від 18 до 50 років.  

Травми ока можуть бути проникаючі (поранення при яких 

порушується цілісність усіх шарів фіброзної оболонки ока) і 

непроникаючі (травма, які призводить до пошкодження зовнішніх 

оболонок ока). Частіше виникають поранення проникаючого типу, які 

ускладнюються пошкодженням кришталика, випадінням райдужної 

оболонки, гіфема (крововилив у передню камеру). Також часто 

розвивається гостре гнійне запалення внутрішніх оболонок ока 

(ендофтальміт). 

Травматичне пошкодження ока на сьогодні є розповсюдженою 

проблемою, яка призводить до зниження або повної втрати зору. 

Кількість осіб, які отримали травму ока, щороку зростає, а, отже, і 
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кількість непрацездатного населення працюючого віку також 

збільшується. 

Очний травматизм набуває соціального значення, виникає 

необхідність запобігання важким наслідкам, проведенні профілактики та 

своєчасного лікування. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В 

УКРАЇНІ, США ТА ЄВРОПІ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Навіть в умовах пандемії, що сьогодні охопила увесь світ, рак був, 

є і залишається тією проблемою, яка щороку забирає життя сотень тисяч 

людей. Рак молочної залози (РМЗ) займає друге місце за поширеністю 

серед жінок у всьому світі. Тільки у 2020 році зареєстровано 2,3 

мільйона нових випадків РМЗ. Щорічно приблизно 522 тисяч жінок 

гинуть від цього захворювання. Причина виникнення раку молочної 

залози достеменно не відома. Але статистика не є втішною. Так, тільки в 

2020 році згідно офіційних даних в Україні РМЗ діагностовано понад 

16000 українок, у США – 276480, а Європі – 355457 жінкам. 

Відомо, що рання діагностика раку молочної залози в поєднанні із 

сучасними методами лікування дають високі шанси на одужання. Але, не 

дивлячись на це, РМЗ є причиною смертей 15,5 % американців, 21 % 

європейців і майже 40 % українців, що страждають від цього 

захворювання. 

Сьогодні в Україні і світі застосовують різноманітні методи 

лікування раку молочної залози, основними з яких є: 

1. Хірургічний метод. 

Лампектомія – це органозберігаючий метод хірургічного 

лікування молочної залози, який застосовується на І-й та ІІ-й стадіях 

захворювання.  

Мастектомія. Операція передбачає повне видалення молочної 

залози і лімфовузлів, які знаходяться в безпосередній близькості від неї. 
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2. Променева терапія. Вона полягає в тому, що на новоутворення 

впливає іонізуюче випромінювання. Радіація пошкоджує ДНК ракових 

клітин та запускає механізм самознищення. 

3. Хіміотерапія. Це використання препаратів, які мають 

цитотоксичну (яка руйнує пухлинні клітини) і цитостатичну дію (яка 

гальмує їх ріст). До операції хіміотерапію проводять з метою зменшення 

пухлини, якщо її розмір не дозволяє проводити хірургічне втручання. 

4. Таргетна терапія. Вона полягає у використанні препаратів, які 

мінімально впливають на здорові клітини, що є великою перевагою 

даного методу. Найчастіше цю терапію використовують на ІІІ-IV стадії 

раку. 

 5. Гормонотерапія. Використовується у поєднанні з іншими 

методами лікування. Препарати гормональної терапії перешкоджають 

взаємодії ракових клітин із необхідними для них гормонами і тим самим 

уповільнюють або зупиняють ріст гормон-рецептор-позитивних пухлин.  

6. Імунотерапія (використання протипухлинних вакцин). Вона 

допомагає нашому імунітету розпізнавати ракові клітини та нищити їх. У 

деяких випадках вона є основою лікування. Останні експериментальні 

дослідження вказують на позитивні результати застосування 

вакцинотерапії при лікуванні деяких злоякісних новоутворень. 

Незважаючи на таке різноманіття методик лікування та їх 

ефективність, в Україні, у порівнянні із європейськими країнами та 

Сполученими шатами Америки, майже втричі більший відсоток 

смертності пацієнтів з РМЗ. 

З‘ясовано ряд факторів, що можуть пояснити таку невтішну 

статистику: 

- недовіра вітчизняній медицині через невисокий рівень надання 

допомоги; 

- погана орієнтованість пацієнток в сучасних можливостях 

онкології; 

- строк звернення до лікувальних закладів (пацієнти, як правило, 

звертаються на пізніх стадіях розвитку хвороби); 

- відсутність фінансів для проходження повного курсу лікування; 

- страх пацієнток втратити внаслідок лікування самовідчуття 

повноцінності, привабливості та соціальний статус. 

Загалом відсоток захворюваності на рак молочної залози і 

смертності швидко зростають у всьому світі, але сучасні методи 
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діагностики і лікування РМЗ дають надію на те, що рак – не завжди є 

вироком. Отже, раннє виявлення хвороби і правильно підібране 

лікування допоможуть у майбутньому зменшити тягар та страждання від 

раку у всьому світі. 
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терапевтів, що включає сенсорні ігри та елементи арт-терапії  з дітьми з 

аутизмом та дітьми, що мають розлади аутичного спектру ( РАС). 

У ході виконання роботи здійснено теоретичне узагальнення 

проблеми стимулювання позитивних емоцій у дітей з аутизмом шляхом 

використання роботизованих систем та висвітлено практичне значення 

застосування робототехнічних систем при роботі з дітьми з аутизмом та 

РАС. 

Під час проведення дослідження експериментально підтверджено 

ефективність застосування роботизованих систем у роботі з дітьми з 

аутизмом та дітьми з РАС та визначено основні переваги використання 

створених роботизованих систем «Дотик», «Чарівні краплі», «Створи 

мелодію», робота-художника як технічних засобів для активізації уваги 

дітей, формування нових сенсорних відчуттів та соціальної взаємодії з 

оточенням, розроблено практичні рекомендації для педагогічних 

працівників та терапевтів щодо можливості використання роботизованих 

систем у роботі з дітьми з аутизмом та РАС  на корекційних заняттях, що 

містять елементи сенсорної та арт-терапії.  

Висновки. Застосування пропонованих у роботі робототехнічних 

систем є ефективним кроком у проведенні корекційної роботи із 

використанням сенсорної та арт-терапії з дітьми з аутизмом та РАС. 

Даний підхід зумовлює стимулювання позитивних емоцій як 

методів, що заохочують соціальну діяльність дитини та формують 

позитивний досвід спілкування та взаємодії з оточуючими.   
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ПОШИРЕННЯ ХВОРОБИ ЛАЙМА У ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ ООС 
 

Вступ. Хвороба Лайма (ХЛ) – найпоширеніша трансмісивна 

інфекційна хвороба країн помірного клімату, яка може бути причиною 

тривалої втрати працездатності та появи інвалідності. Мета даної роботи 

полягала у вивченні особливостей епідеміологічної ситуації щодо Лайм-

бореліозу в Донецькому регіоні в динаміці з 2011 р. по 2018 р. 

Методи. Клінічні, імунологічні, епідеміологічні. 

Результати. Діагноз ХЛ ставили на підставі клініко-

анамнестичних даних та виявлення антитіл до збудника ХЛ при 

визначенні методом імуноферментного аналізу (ІФА). У 87,9 % хворих, у 

яким проводили імунологічне дослідження, були виявлені 

імуноглобуліни класів M і G специфічні до збудника ХЛ. В результаті 

дослідження встановлено, що серологічне підтвердження діагнозу до 

80 % найчастіше зустрічалось у хворих до 60 років. У хворих більш 

старшого віку випадків захворювання, підтвердженого ІФА знижувалась 

до 20 %. Річна динаміка захворюваності ХЛ характеризувалась 

вираженою сезонністю, пов‘язаною з періодом активності переносників. 

Найпоширеніші місця укусу кліщем на тілі людини виявлялися на: 

гомілці, животі, пахових ділянках, верхніх кінцівках та грудній клітці. 

Більш ніж 50 % зараження на ХЛ реєструвалось в містах, зокрема м. 

Краматорську, і значно рідше – у приміських селищах. Частота 

зараження в лісових масивах становило 11,2±0,15 %, в річково-озерній 

зоні відпочинку – 8,9±0,13 % і парковій зоні 8,7±0,13 %. Отримані 

результати відображають незадовільний стан щодо протикліщових, 

зокрема дезінсекційних заходів у містах знаходження людей у період 

активності кліщів. Значне переважання реєстрації ХЛ у міській 

місцевості порівняно з приміською може свідчити про те, що населення 

не звертається при укусах кліщів через недостатність інформації щодо 

захворювання на Лайм-бореліоз та наслідки хвороби. 
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Висновок. Несприятлива епідемічна ситуація щодо хвороби Лайма 

у зоні проведення ООС вимагає реалізації додаткових цільових 

профілактичних програм та проведення роз‘яснювальної роботи серед 

населення щодо захворювання на ХЛ.  
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THE SPREAD OF LYME DISEASE IN THE AREA OF OUF 
 

Introduction. Lyme disease (LD) is the most common transmissible 

infectious disease in temperate countries, which can cause long-term 

disability. The purpose of this paper was to analyze the specifics of the 

epidemiological situation of Lyme borreliosis in Kramatorsk in the dynamics 

from 2011 to 2018. 

Methods. Statistical data (log of patients) of the Cabinet of Infectious 

Diseases of Kramatorsk for 2011–2018 were also processed. The results of the 

study of serum of 124 persons who applied for the period 2011–2018 were 

also used in the work. and confirmed by enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA). 

Results. 87.9 % of M and G-specific immunoglobulins were detected in 

the LD pathogen. In 12.1 %, no markers were detected. 

The age of individuals with positive serological indicators for this 

disease was 20-78 years. The incidence of the disease on LD, confirmed by 

the presence of specific immunoglobulins in the serum, in the dynamics of the 

study was wavy. Thus, the frequency of laboratory detection of LD (specific 

antibodies detected in ELISA) in 2011 12.9 ± 0.89 %, in 2012 12.9 ± 0.89 %, 

in 2013 – 16.2 ± 0.89 % in 2014 – 4 ± 0.89 %, in 2015 – 11.3 ± 0.89 %, in 

2016 – 11.3 ± 0.89 %, in 2017 – 12.1 ± 0.89 % and in 2018 – 19.3 ± 0.89 %. It 

should be noted that the incidence of serological markers of infection has 

increased significantly in 2018. 

The most frequent infection with LD due to tick bite was registered in 

patients within the city of Kramatorsk (52.6 ± 0.32 %). Much less frequent 

infection was registered in suburban settlements – 18.6 ± 0.19 % (P <0.05). 
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The frequency of infection in the forest areas is 11.2 ± 0.15 %, in the river-

lake recreation zone 8.9 ± 0.13 % and in the park area 8.7 ± 0.13 % were 

significantly lower than in suburban settlements (P < 0.05). 

The most commonly serologically confirmed diagnosis was found in the 

20–60 age group (78.2 ± 0.89 %). After 60 years, the incidence of the disease 

was likely to decrease and was 21.8 ± 0.89 % (P <0.05). The most common 

tick bites were: lower leg, abdomen, inguinal area, upper extremities, and 

chest. The annual dynamics of the incidence of LD is characterized by a 

pronounced seasonality associated with the period of vector activity. 

Conclusion. Therefore, LD is an actual natural-focal disease for the 

territory of Kramatorsk with high intensity of epizootic epidemic process. The 

established epidemic situation requires the implementation of additional 

targeted prevention programs and interviews to ensure the protection of the 

population during the period of maximum activity of ticks and in places of 

their accumulation. 
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМОВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ 

ЩОДО ГЕПАТИТУ С 
  

Вступ. HCV легко розповсюджується 

парентаральним/перкутанним шляхом, що створює небезпеку зараження 

ним через порушення цілісності слизових чи шкіри. Через це небезпеку 

становить: відвідування стоматолога, ін‘єкції, операційні втручання та 

гемотрансфузії.  

Метою роботи було провести епідемічне дослідження щодо 

поширеності HCV у Донецькому регіоні під час дії ООС. 

Методи. Проаналізовано 744 анкети мешканців Донецького 

регіону, отримані шляхом анонімного анкетування в соціальних мережах 

та на основі даних різних медичних закладів, і, в тому числі, КНП 

«Станція переливання крові м. Краматорська», ДУ «Донецький обласний 
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лабораторний центр МОЗ України», КНП «ЦПМСП № 2 

м. Краматорська». 

Результати. Проведені дослідження показали, що: більшість 

анкетованих мають уяву про гепатит С, проте 40 % анкетованих 

вважають, що шлях передачі є аліментарним чи повітряно-крапельним; 

55,3 % анкетованих не знають, як діагностується захворювання; лише 

17,9 % анкетованих знають, як діагностується захворювання та 

проходили обстеження; більша частка анкетованих – чоловіки; більшість 

анкетованих не користується послугами косметологів та салонами краси, 

а ті, що їх відвідують, віддають перевагу приватним майстрам – 23 %, а 

не кваліфікованим кабінетам – 15 %. Серед анкетованих осіб 

стоматологічний кабінет відвідують 1 раз на рік – 8,3 %, відвідують 2–4 

рази – 31,4 %, 60 % анкетованих, не відвідують зовсім. Перевага 

віддається міським стоматологічним поліклінікам (55,4 %). 

Зацікавленість та байдужість анкетованих щодо стерилізації інструменту 

приблизно на одному рівні: 45 %-50 %, а 5 % – абсолютно байдужі до 

цього питання. Хірургічні втручання мали 50 % анкетованих, 

переливання крові проводилось незначній частці з них, а 13 % – є 

донорами. 

Висновки. Результати дослідження показали, що більшість людей не 

можуть визначити, як саме вони можуть захворіти. У разі інфікування, 

більшість анкетованих немає бажання ставати на облік в державних медичних 

закладах, а готові користуватись послугами приватної медицини. 

Інформованість населення щодо НСV – інфекції – мінімальна. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОПТИКИ ШКІРИ  
 

Як відомо, терапевтичному ефект роботи світла отримується при 

першому проникненні його через шкіру. Крім того світло сприяє 

отриманню різноманітної діагностичної інформації. Лазерне 

випромінювання може проникає в певні тканини нашого тіла краще, а в 

деякі гірше. Це залежить від оптичних властивостей тканин на які 
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напрямлен лазер. Шкіра не дозволяє проникати світлу в певні особливо 

важкі тканини завдяки сильно розсіюючим властивостям дерми. Але з 

іншого боку, шкіра вважається такою специфічною тканиною, що  

дозволяє проникати світлу неглибоко, та цього досить для отримання  

сильної взаємодії з епідермісом й верхньої частиною дерми. Ми можемо 

використовувати ці властивості у дерматології для місцевого 

опромінювання шкіри з використанням лазерів.  

Оптичні властивості тканин. Рух фотонів крізь тканину 

пояснюються оптичними властивостями тканини, такими як коефіцієнт 

поглинання, коефіцієнт розсіювання та анізотропієя розсіювання. Крім 

того, існують властивості, що можна також спостерігати: такі параметри, 

як відбивна здатність (R), пропускання (T) та внутрішній розподіл світла. 

Лікування шкірних розладів світлом використовує поглинання 

фотонів хромофорами, присутніми в життєздатних клітинах епідермісу 

або дерми. Оптимізація таких методів лікування вимагає кількісних 

знань про частку падаючого світла, яка досягає цільового хромофору, 

про його здатність поглинати це світло, а також про короткочасну та 

довгострокову біологічну реакцію тканини (пацієнта). 

Проведений аналіз оптичних властивостей шкіри, пов‘язаний з 

поглинаючими та розсіюючими властивостями різних компонентів 

шкіри у відповідь на падаюче опромінення, був зосереджений на 

співвідношенні розподілу швидкостного потоку світла в шкірі. 

Лікувальний ефект, а саме кількісну світлову дозиметрію, у випадку 

успіху, можна спостерігати при: псоріазі, фотодинамічній терапії раку, 

коагуляції плям та фотодинамічній терапії жовтяниці у новонароджених. 

На даний час глибока теорія залишається не доступною, завдяки тому, 

що шкіра є неоднорідним багатошаровий матеріал неправильної форми. 

Крім того, шкіра має волосяні фолікули, залози, та має анізотропні 

фізичні властивості. Тому будь-яка плідна робота з фотооптичними 

властивостями шкіри дає зрозуміти, що оптика шкіри вимагає значного. 

Кількісним елементом оптичного поглинання епідермісу 

вважається коефіцієнт оптичного поглинання епідермісу, що залежить 

від домінантного поглинання меланіну через меланосом в епідермісі  та 

незначного поглинання шкіри. При цьому довжину хвилі (нм) та об‘ємну 

частку меланосом епідерміса можна задати в одиницях см
-1

. 

Треба зазначити, що проведені дослідження показали невелику 

різницю в значеннях базових коефіцієнтів поглинання, пов‘язаних з 
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еластичним вмістом меланіну та безкровною дермою. Таким чином, 

основне поглинання як епідермісу, так і дерми можна представити як 

функцію довжини хвилі (нм) та визначити наступним виразом:  

mua.skin baseline = 0.244 + 85.3exp(-(nm - 154)/66.2) [cm
-1

] 

Наведений вище вираз грунтується на дослідженнях безкровної 

дерми щурів, яка з допомогою інтегруючої сфери була відкалібрована з 

ретельними фантомними вимірами [1]. Іяд Саїді отримав дані (450-

750 нм) для зразків шкіри новонароджених in vitro з використанням 

інтегруючої сфери, що була отримана як облік надлишкового поглинання 

через залишковий гемоглобін та білірубін у представлених зразках.  

Дані він представив виразом: 

mua.skin baseline = (7.84x10^8)(nm^(-3.255)) [cm
-1

] 

У результаті дослідження виявилося, що шкіра новонароджених 

поглинала лише трохи більше світла, ніж шкіра щурів Хуанга. Оптичні 

властивості шкір щурів та шкір новонароджених виявилися досить 

схожими. Також відомо, що дані Хуанга грунтувались на більш 

детальнішому калібруванні апарату, що інтегрує сферу, і узгоджується з 

досить низьким поглинанням. Ця властивість виявлена багатьма 

дослідниками при спостереженні безкровних тканин, з довжиною хвилі 

350-1100 нм. Останнє дослідження показало доцільність використання 

першого при обчисленні. 

Огляд визначених оптичних властивостей тканин показав, що 

розсіювання та поглинання залежить від довжини хвилі. Розглянуті 

формули визначають кількісні характеристики оптичних властивостей 

тканини, що проявляються із змінною кількості поглинаючих 

хромофорів, таких як меланін, жири, жовті пігменти. 
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ОБРУНТУВАННЯ РОЗТАШУВАННЯ ТА КІЛЬКОСТІ 
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ОСТЕОСИНТЕЗІ 
 

Накістковий остеосинтез був і залишається одним із самих 

доступних й тому найпоширеніших видів остеосинтезу. На відміну від 

інтрамедулярного чи черезкісткового остеосинтезу цей спосіб скріплення 

переломів та пошкоджень кісток опорно-рухового апарату найбільш 

простий, дешевий, може здійснюватися  в умовах  стаціонарів районних 

лікарень.  

Завдяки досить великій кількості форм і різновидів накісткових 

пластин на сьогодні стало можливим здійснювати остеосинтез переломів 

та пошкоджень переважної більшості кісток опорно-рухового апарату 

людини, проводити лікування діафізарних, проксимальних, дистальних, 

суглобових переломів (поперечних, косих, гвинтових, осколкових, 

розтрощених). Форма, розміри та конфігурація пластин, що 

використовуються в цих випадках залежить від виду та типу перелому, 

його локалізації. 

Відповідно до цього  на корпусі накісткової пластини є наявність 

різної кількості отворів для фіксуючих і блокуючих гвинтів. Місце 

розташування отворів для кожного виду пластин є стандартним, проте 

для встановлення й проведення фіксуючих гвинтів використовують 

тільки ті отвори, які розташовані на певній відстані від лінії перелому. 

Слід враховувати також, що свердління отворів в кортикальному шарі 

кістки для подальшого  встановлення гвинтів – досить багатоопераційна 

дія, кожний отвір при цьому  є додатковим концентратором напружень у 

кістці, цілісність якої і так є порушеною внаслідок перелому. 

Тому при здійсненні  накісткового остеосинтезу виникає прагнення 

використовувати  можливо як найменшу кількість фіксуючих гвинтів, 
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зрозуміло, не знижуючи при цьому надійність та стабільність фіксації 

відламків пошкодженої кістки. В залежності від досвіду лікаря-

травматолога це здійснюється на інтуїтивному рівні. Виникає задача 

створення надійного та стабільного остеосинтезу, який буде 

забезпечуватись обмеженою кількістю фіксуючих та блокуючих гвинтів 

(для кожного виду та типу перелому ця кількість буде різною). Ця умова 

може бути забезпечена вибором правильного місця розташування 

гвинтів. 

Для обгрунтування та розв‘язання цієї задачі за допомогою методів 

комбінаторики розглядалися послідовно всі можливі варіанти 

розташування гвинтів на корпусі накісткової пластини при її фіксації для 

всіх простих видів навантажень на біотехнічну систему «відламки кістки 

– накістковий фіксатор», тобто – розтяг, стиск, кручення, згин у 

фронтальній та сагітальній площині.  

Для кожного виду й розміру накісткової пластини кількість отворів 

та фіксуючих гвинтів буде різною, тому задача розглядалась для кожної 

пластини за допомогою програми Solid Works Simulation Xpress, яка 

використовувала метод скінчених елементів. Було проаналізовано 

напружено-деформований стан матеріалу біотехнічної системи для 

кожного випадку простих та основних видів складних видів навантажень 

при використанні 6-ти, 8-ми, 10-ти та 12-ти гвинтових пластин. При 

цьому розглядалися за допомогою методів комбінаторики різні варіанти 

використання певної кількості гвинтів та їх розташування на корпусі 

накісткового фіксатора, різні випадки сполучення з 3-х, 4-х, 5-ти та 6-ти 

гвинтів по обидва боки лінії зламу. Критерієм оптимального відбору  

було обрано випадок, коли напруження та деформації в кістковій 

речовині для розглянутого варіанта розташування та кількості гвинтів 

були мінімальними.Таким чином аналіз варіантів для кожного  виду 

пластин, для кожної окремої кількості гвинтів та для кожного виду 

навантаження дозволив встановити, що існують спільні варіанти рішення 

для такої задачі, при яких спостерігаються однакові номера отворів та 

гвинтів, які є спільними для всіх видів простих навантажень у кожної 

пластини. 

Отже, проведений процес математичного моделювання взаємодії 

елементів біотехнічної системи показав, що незалежно від виду 

навантаження, виду накісткового фіксатора, завжди між ними 

зберігається спільні рішення – тобто номери отворів в корпусі пластини 
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та фіксуючих гвинтів, які є найбільш доцільними для використання при 

створенні стабільного накісткового остеосинтезу при локалізації 

найбільш розповсюджених видів переломів. 
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ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ 

ДЕФЕКТАХ ПОСТАВИ, СКОЛІОЗАХ І ПЛОСКОСТОПОСТІ У 

СТУДЕНТІВ 
 

Здоров‘я найголовніша цінність для людства. Особливо – це питання 

стосується молодого покоління. З кожним роком зростає кількість 

студентів, які за станом здоров‘я зараховані до спеціальних навчальних 

груп. Однією з причин відхилень у стані здоров‘я студентської молоді, а 

також виникнення патологічних процесів, що супроводжуються зниженою 

працездатністю, є порушення постави [4, с. 5].  

Обставини сучасного життя зменшують рухову активність 

молодого покоління. Якщо розглядати чисельність хворих студентів 

різних курсів, то захворюваність прогресує на першому і другому. На 

початку навчання у вищому закладі освіти різко підвищується розумове 

навантаження, змінюється звичний ритм життя, якість харчування, іноді 



Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з 

міжнародною участю «Сучасний стан та перспективи розвитку природничих 

дисциплін в медичній освіті» 
 

188 
 

місце проживання (мешкання в гуртожитку) – все це викликає сильний 

стрес і негативно впливає на здоров‘я та емоційний стан студентів. 

Якість життя певних верств населення погіршується через власну 

необізнаність стосовно виникаючих порушень і, як наслідок цього стан 

апатії і втоми призводять до різних дефектів постави, викривлень хребта 

і плоскостопості. 

Актуальність цієї проблеми та потреба в її детальному вивченні 

зумовили вибір теми нашого дослідження.  

Метою нашого дослідження є вивчення важливості дотримання 

студентами активного способу життя, впровадження профілактичних 

комплексів фізичних вправ, привернення уваги до даної теми. 

Матеріали, створені за заздалегідь визначеними принципами і 

методами: опитувальні листки, анкети, аналіз наукової літератури, 

підсумкові таблиці. Цифрові масиви оброблено методами математичної 

статистики з застосуванням загальновизнаних програм. 

Для реалізації зазначеної мети необхідно виховувати у студентів 

прагнення до оволодіння уміннями і навичками збереження і зміцнення 

здоров‘я, психологічного благополуччя, розвитку фізичних якостей, 

здібностей і властивостей особистості. Серед них домінує низький рівень 

обізнаності у питаннях, що стосуються здоров‘я, профілактики 

захворювань. Значна кількість студентів першого курсу мають 

незадовільну фізичну підготовленість, негативне ставлення до занять з 

фізичної культури, у них немає потреби в заняттях спортом, прагнення і 

вміння поліпшити фізичний статус, відсутня фізкультурна грамотність, 

вони недостатньо знають цілі та завдання фізичної освіти. 

У зв‘язку з цим нами було проведено анкетування студентів з 

метою виявлення відсотку з вищезазначеними порушеннями і способом 

життя. В анкетуванні брали участь 170 респондентів.  

Результати опитування показали, що 78 % з них – не виконують 

комплекс ранкових фізичних вправ, 70 % протягом дня відчувають біль і 

дискомфорт у спині та суглобах, 58 % взагалі не займаються 

додатковими фізичними навантаженнями, і 57 % зазначили, що мають 

потребу у рекомендаціях з фізичної реабілітації, виходячи зі свого 

самопочуття або вже відомої проблеми. Існуюча методика застосування 

лікувальної фізичної культури дозволяє вирішити різноманітні задачі 

відновлення і зміцнення здоров‘я серед студентів і фактично є 

найефективнішим засобом у процесі тривалого і регулярного впливу 
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фізичних вправ для виправлення різних деформацій хребта, грудної 

клітини і плоскостопості. Це комплекс вправ біля вертикальної площини, 

з предметами на голові, лікувальний масаж – для покращення постави і 

профілактики сколіозу; активно-пасивна корекція перед дзеркалом або 

на нахиленій площині – для вирівнювання кривизни хребта на 

початкових стадіях сколіозу, використання корегуючого корсету  

Цукермана при більш важких його формах; виконування вправ у різних 

положеннях (стоячи, сидячи, лежачи, у русі) при плоскостопості [1, 2, 3]. 

Отже, практична значимість дослідження полягає у тому, що воно 

дозволяє орієнтувати студентів вишу на поширене інформування і 

мотивацію щодо важливості здорового способу життя, зміни ставлення 

до свого самопочуття, розробки заходів або занять, присвячених 

реабілітаційним комплексам вправ. Від цього залежить рівень 

працездатності, втоми, настрою, емоційного стану, а також гармонійний 

розвиток особистості.  
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Секція 3 
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USE OF MOBILE APPLICATIONS IN CONTAMPORARY 

EDUCATION AND DISTANCE LEARNING 
 

 Our life changed greatly with the use of all possible mobile devices, the 

role of which today is difficult to underestimate, because with the help of 

mobile phone only we can contact our friends, relatives etc. in order to quickly 

find out or send information. And all the possible useful programs, 

applications, functions and options that modern cell phones contain make this 

small-sized device so multifunctional that it`s impossible not to admire them. 

Mobile applications play a huge role in the development of modern 

information technologies by automating many processes associated with 

simplifying routine human activities. That‘s why, probably, it is so widely 

used in studying. 

The importance of mobile applications in education is growing, the 

main reason for this is the opportunities they provide: 

• cooperation of students on assignments during the lesson and in 

extracurricular activities, 

• file exchange, 

• expanding learning opportunities, 

• instant feedback and assessment of learning outcomes,  

• support for situational learning,  

• development of lifelong learning, 

• organization of distance learning. 

And these are just some of the aspects of using mobile applications in 

education! 
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Learning can take many forms: using mobile devices and applications, 

students can access educational resources, connect with others, and create 

content in and outside the classroom. Such process is often ―easy‖ and is more 

commonly used to provide learners with audio access, text messaging, take 

surveys, text chats, and take and review notes.  

Educational mobile applications include a variety of highly specialized 

subject applications, the purpose of which is clear in advance, for example: 

QR Code Reader, Mindly, Plickers etc. For medical students there are lot of 

applications too. Among them should be mentioned such: DailyRounds, Dr 

ECG, Medical Terminology Dictionary, Diseases Dictionary, MD on Call, 

Khan Academy, Medication Safety, MDCalc Medical Calculator, Doctor on 

Demand etc.  

The educational capabilities of mobile technology are impressive and in 

many cases well justified. While being not a panacea, mobile technology can 

help solve some of the urgent problems of education through a new and 

effective approach. In a world of increasing reliance on communications and 

access to information, mobile devices will not be a temporary phenomenon. 

As the power and capabilities of mobile devices continue to grow, they can be 

used more widely as educational tools and become central to both formal and 

non-formal education. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF 

PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PHYSICIANS 
 

The physician‘s daily practice includes modern information technology 

(IT) which requires new knowledge and skills to be used effectively. Under 

such conditions, the professional competence of a medical student becomes a 

major factor in the content of higher medical education. The dynamic 

development of the modern sector of health care and information technology 

occupies a special place in the system of training of future physicians. It‘s now 

becoming clear that a major revision of the current system of higher medical 

education is urgently needed, because new diagnostic approaches, treatment 

and prevention require a shift towards a new strategy of training physicians 

based on knowledge and promising technologies. The intellectual level of 

medical specialists is characterized by the volume of basic natural and 

vocational sciences learned, the ability to use modern medical equipment for 

diagnosis and treatment of diseases, possession of the latest information and 

practical skills computer technology for the efficient operation of the industry. 

At present, many medical uses of IT are known and should be known by 

a modern physician, for example: Intracellular nanotechnology, molecular 

diagnostics, biosensors and their software; visualization of biostructures at the 

submicron level; study of bio-signals of different nature; interaction with 

patients through the mobile application medcard24, development of artificial 

life-support methods, etc. 

Thus, given the current trends in health care and the conditions for the 

reform of the medical sector, it can be said that the process of training future 

physicians is complex and multifaceted. So it is essential that it should be 

properly organized in order to be most effective. 

Thus, an important issue in the training of future physicians is the 

systematic and holistic development of their knowledge and skills. 
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PROSPECTS FOR USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN 

MEDICINE 
 

Using artificial intelligence is still a reality. Without thinking, people 

are using robots, machines that have long since learned to think and are able to 

make people‘s lives easier and better. The use of artificial intelligence begins 

to gain huge turnovers even when it seems that nothing has been heard about 

it.  

The most popular way to use artificial intelligence in medicine is to 

create robots to help patients suffering from nervous breakdowns, depressed 

health and constant self-examination. It was created an online resource – 

Therapy, where artificial intelligence helps anyone who has addressed 

problems to overcome them.  

The use of robots in medicine is already yielding high results, and with 

constant development and training, artificial intelligence can easily possess 

most of the information and better diagnose diseases. Large-scale integration 

of robots da Vinci will reduce the risk of errors caused by the human factor. In 

addition, the financing of this activity will make it possible to improve 

existing artificial intelligence technologies and to bring them to a new level of 

production and integration into the medical sphere. The introduction of 

artificial intelligence will allow effective diagnosis of patients and speed up 

the time needed for diagnosis of the disease. The introduction of artificial 

intelligence as a friend or assistant who will look after the health of the elderly 

will allow for continuous monitoring and supervision of the health of the 

elderly. 

The problem remains that artificial intelligence technologies require 

large investments and resources. But before you get fast and high quality 

results from artificial intelligence, you need to spend time on its 

development, programming, testing and training of relevant skills and 

knowledge. 
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Kharkiv national medical university 
 

Lozenko Victoria Vasylivna 
 

COMPUTER-BASED ACTIVITIES IN ACADEMIC PROCESS 
 

Topicality of the research. In XXIth century computer technologies, 

electronic books, networks, boards have been considered as a common 

accepted standard in academic process. The main task of a teacher is to 

contribute to find important information from verified sources. A teacher must 

be aware of well-known verified sites, ways of searching information on the 

Internet. In addition any teacher should know two or three good web-based 

platforms \ applications at least.  

The body of the paragraph 1. An electronic board can be a perfect tool 

for solving a large number of problems in teaching. By means of the Internet 

on the electronic board a teacher shows academic video- and audiofiles, 

presentations, web-based platforms with interactive lessons or assignments. 

For example, the most famous web-based platforms \ applications are Quizlet 

and Kahoot. They contribute to check knowledge of formulae, foreign words, 

skills of solving equations. In addition Quizlet and Kahoot contain a lot of 

interactive tasks. As an example one can find such tasks in Kahoot as ―Type 

answer‖ or ―Puzzle‖ which enable to avoid guessing by accident. The 

assignment ―True‖ or ―False‖ is good for comparison of chemical or physical 

processes, the correctness of written formulae or foreign words.  

A large number of interactive cards is represented in Quizlet. By means 

of these cards a teacher can check how well students know foreign words or 

formulae. 

The most famous web-based platforms \ applications presume 

availability functions ―team play‖, ―two players‖, ―single player‖. A teacher 

takes decision about the platform with interactive tasks and functions. If the 

purpose of a class is to evaluate knowledge of every student, the function 

―single player‖ will be the best one. 

The body of the paragraph 2. The web-based platforms have been 

extending their functions, the set of games and tasks. For instance, Kahoot 

have improved well-known functions in chapters ―Test knowledge‖ 

(paragraphs ―Quiz‖, ―True or False‖, ―Type answer‖, ―Puzzle‖) and ―Collect 

opinions‖ (―Poll‖, ―Word cloud‖, ―Open-ended‖, ―Brainstorm‖). In addition, 

good platforms enable a possibility to fix time, choose criteria of giving points 
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for each answer. All the mentioned above can be used in checking knowledge 

of formulae and skills of solving tasks in chemistry, astronomy, physics by 

means of these formulae: choice of the correct answer for a basic formula 

gives 1000 points, solution to an assignment by means of this formula brings 

2000 points. We consider as basic formulae in physics as average speed 

formula, density formula, Newton‘s second law, power formula, kinetic 

energy formula etc.  

The option ―Type answer‖ is good for solving practice exercises: to 

calculate, to multiply, to substract, to sum up. For instance, the task requires 

calculating the lens axis in optics, the average background concentration of the 

gaseous pollutants, the dose of the medicine \ remedy per body weight. A 

student calculates and writes by himself the answer in the line. Such tasks are 

supposed to take more time as tasks in options ―Test knowledge‖ or ―True or 

false‖. Therefore it is recommended to give from 30 till 60 seconds depending 

on the complexity of an assignment. 

Conclusions. All the mentioned above leads to the conclusion that a 

teacher of the XXI century should be aware of computer technologies as a user 

at least, know the best web-based academic platforms \ applications and 

involve new interactive items in academic process. 
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Donetsk national medical university 
 

Haborets O.A., Tur Ya.V. 
 

EFFICIENCY OF INFORMATION IMPLEMENTATION 

TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF HISTOLOGY, CYTOLOGY 

AND EMBRYOLOGY 
 

Information technologies are educational technologies that use special 

methods, programs and technologies (computer, video, etc.) to work with 

information. 

The application of information technology in the educational process of 

higher medical schools contributes to its improvement, as it makes it possible 

to solve a number of important tasks, including: individualization and 

differentiation of the learning process; monitoring with error diagnosis; self-

monitoring and self-correcting of learning activities; visualization of 

educational information; modeling and imitating the processes or phenomena 

being studied; developing the ability to make optimal decisions in different 

situations; development of a new kind of thinking (national, theoretical) 

increase of motivation of learning; formation of a culture of cognitive activity. 

In the process of forming a new methodical educational environment, 

the basic medical disciplines, one of which is «Histology, Cytology and 

Embryology», are moving from the traditional model of teaching to the 

integrated system of teaching, based on a structured set of common standards, 

resources and technologies that enable the effective interaction of educational 

participants. 

The use of information technology in the study of histology, cytology 

and embryology in general contributes to the improvement of forms and 

methods of teaching, the intensification of the teaching process and the 

activation of students' individual and independent work. The lecture material 

presented using information technology makes it more accessible and 

understandable. In practical exercises, through the use of a microscopic 

visualization system and multimedia, students improve their vision and 

understanding of the details of tissue and organ structures. 

The use of a computerized testing system, one of the most common 

means of information technology, to assess the knowledge and skills of 

students, which are both appropriate and effective in the study of histology, 
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cytology and embryology in combination with other means and forms of 

control. 

It is important to consider an individual student in giving the specific 

nature of the use of information technology. 

Thus, in the organization of the educational process in the Department 

of Histology, Cytology and Embryology, the optimal combination of regular 

and computer-based forms of education is decisive, contributes to its 

improvement and increases the interest of students in studying the discipline. 

 

 

Donetsk national medical university 
 

Pyshnohub Myroslava Volodymyrivna, Haborets Olha Andriivna 
 

AN ACRONYM BYOD AND ITS DERIVATIES IN THE SPHERE OF 

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGY 
 

Information technology is an integral part of the educational process, 

because constant technical progress requires appropriate changes in education. 

Events in society and around the world encourage teachers to improve 

teaching methods, forms and tools. Therefore, we can observe a clear trend in 

the development and integration of information technology with other 

disciplines, the study of English in particular.  

The use of integrated classes with the use of various multimedia tools 

leads to the emergence of new terminology for their designation. One of such 

tools is Bring your own device (BYOD). This term was first mentioned in 

2005 by Rafael Ballagas and meant the use of gadgets in educational 

institutions. In 2013, American teacher Carrie Gallagher used it for the first 

time in practice. She decided to spend the whole year without pens and 

notebooks. This approach changed not only the attitude of K. Gallagher to the 

educational process, but also the attitude of students to learning [1]. 

The lesson will be intense, informative and interesting if you know how 

to choose the tools. This idea quickly found its place among scientists and 

teacher all over the world, so the BYOD concept began to spread, develop and 

improve rapidly.  

Over time, there are other concepts derived from BYOD, because you 

can use not only your own devise in the learning process and in the classroom. 

The acronym Bring your own device (BYOD) has given rise to new acronyms 
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for devices that can also be used in the classroom. These include the 

following: 

1) BYOP – Bring your own phone; 

2) BYOPC – Bring your own PC (personal computer); 

3) BYOT – Bring your own technology.  

The use of own technologies in education is a very important issue 

today. Mixed forms of studying, such as in-class and distance learning require 

the same learning conditions. The ―inverted classroom‖ is becoming the 

commonplace, the practice of ―project-based learning‖ requires the 

involvement of a large amount of information. The concept of Bringing your 

own device (BYOD) is gaining a new, wider interpretation. And the 

development and improvement of the educational process will continue to 

generate new terms to denote new phenomena in the educational and 

informative-communicative environment. 
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INFORMATION TECHNOLOGY IN MEDICINE 
 

Information technology is now used everywhere. It is clear that such an 

important area of human life as health care cannot be left aside. The latest 

digital developments have a positive effect on the development of the most 

promising methods of organizing the provision of medical care to the 

population around the world. At the same time, the effective construction of 

IT infrastructure is becoming increasingly important. Many countries have 

been actively using innovations in the medical field for a long time. Among 

them: 
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Telemedicine provides for the possibility of remote provision of 

medical care within the framework of online medical consultations and remote 

monitoring of the health status of patients. The full implementation of such a 

practice requires modern high-tech solutions; 

Teleconsultation of patients and staff; 

Remote fixation of physiological parameters; 

Exchange of patient data between different institutions; 

Control over the performance of surgical interventions in real time, etc. 

Biotechnology is the subject of technical technology that uses data and 

methods of engineering and technology to study and solve problems related to 

organisms and life systems. It is considered related in chemical engineering, 

chemistry or biology. Biotechnology is an area of applied biology that 

involves the use of organisms and bio processes in living areas such as 

engineering, technology, medicine and other bio-products. 

All this became possible thanks to the introduction of IT in medicine, 

which made it possible to bring its information to a new level and had a 

beneficial effect on improving the provision of medical care to the population. 

New software products are actively being developed, making a significant 

contribution to the development of medical high technologies. 
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Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
 

Безущенко Аліна Андріївна, Лунгол Ольга Миколаївна 
 

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ 
 

На сучасному етапі нашого життя відбуваються кардинальні зміни 

в медичній галузі. Медичним установам доводиться вести свою 

діяльність в умовах ринку медичних послуг. Застосування маркетингу в 

медицині сприяє покращенню діяльності медичних установ. 

Медичний маркетинг – це система критеріїв, методів і заходів, 

заснованих на комплексному вивченні попиту споживачів і 

цілеспрямованому формуванні пропозицій медичних послуг їх 

виробниками [2, с. 38]. 

До маркетингового середовища відносять: 

–  лікувально-профілактичні установи будь-якої форми власності; 

– постачальників; 

– конкурентів; 

– споживачів, пацієнтів; 

– маркетингових посередників – організації, що допомагають 

виробникам медичних послуг в поширенні цих послуг; 

– фактори, що визначають здоров'я населення і впливають на 

рівень споживання медичних послуг, а саме: 

а) соціально-економічні умови; 

б) стан природного середовища; технологічні чинники, пов'язані з 

технічним прогресом;  

в) рівень культурного розвитку населення, в тому числі рівень 

освіти, ціннісні орієнтири і т.д. 

На підставі аналізу маркетингового середовища і, зокрема, стану 

ринку медичних послуг [1, с. 104], ми встановили, що найчастіше і 

найбільше медичним маркетингом користуються медичні центри. 

Кількість медичних центрів у нашій державі є невеликою, і через це 

медичні центри конкурують між собою. 

Плюси медичних центрів: більш якісніше обстеження та умови 

лікування ніж в державних лікарнях. Мінуси медичних центрів: висока 

ціна лікування, яку не кожен громадянин може собі дозволити. 

Задля приваблювання клієнтів власники медичних центрів 

використовують різні маркетингові ходи. Одним з найпопулярніших 
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маркетингових ходів задля приваблювання клієнта є реклама та сайт 

медичного центра в інтернеті. Ми виокремили рекомендації щодо 

успішного приваблювання клієнтів до медичного центру через рекламу 

та сайт: необхідно піклуватися про репутацію медичного центру, тому 

що здоров‘я – це те, на чому люди скоріше не будуть економити, і вони 

будуть заходити на сайти, які задля реклами своїх послуг 

використовують медичні центри, і будуть там читати відгуки, відгуки 

про лікарів и сам центр, звертати увагу на репутацію, і тільки після цього 

будуть залишати заявки. Тому важливо не забувати, що потрібно 

працювати не тільки з медичним центром, з лікарями та сайтом, але й з 

відгуками. 

Сайт – це обличчя медичного центру, і для багатьох людей, якщо 

сайт є не сучасним і не зручним то це може впливати негативно і на 

самий центр. Також важливо пам‘ятати про лікарів. Повинні бути 

зазначені всі сертифікати лікарів, їхній досвід, де вони навчалися та 

працювали, відгуки клієнтів про лікарів, тому що людям важливо 

розуміти, до кого вони підуть, і наскільки вони можуть довіряти цій 

людині. Також важливо, щоб були всі сертифікати та дозволи у самому 

центрі. По-перше, це важливо як самим пошуковим системам і системам 

Yandex та Google при налаштуванні реклами, так і самим клієнтом. Це 

викликає довіру й сприятиме залученню більшої кількості клієнтів. 

Також рекомендовано розташовувати на сайті форму онлайн-

запису, щоб клієнт одразу міг подивитися вільний час можливого запису 

до лікаря. Прослідковується така тенденція, що сучасним людям не 

подобається телефонувати і спілкуватися з незнайомими людьми. 

Клієнтам простіше заповнити заявку і прийти в указаний час. 

Також для медичних центрів важливе розміщення на сайті розділу 

з акціями та знижками, обмеженими в часі. Цей факт буде зайвий раз 

спонукати клієнта не затримуватися з відвідуванням медичного центру. 

Цікавим варіантом привернути увагу клієнтів є сімейні карти. В будь-

якому випадку, це буде перевагою і зайвим аргументом для того, щоб 

записатися на прийом до лікаря саме цього медичного центру. 

Важливо звертати увагу на те, як адміністратори спілкуються з 

клієнтами, тому що часто бувають ситуації, коли адміністратор не якісно 

обробляє заявки. Слід пам‘ятати, що кожен клієнт є важливим, тому 

важливо справити хороше перше враження, щоб цей клієнт залишився у 

даному центрі надовго та рекомендував клініку рідним і друзям. 
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Актуальним є налаштування сайту під мобільний пристрій клієнта, 

а не тільки для користувачів комп‘ютером. Тобто це повинні бути 

адаптивні картинки, текст повинен бути коротким та зрозумілим. 

При налаштуванні реклами рекомендується використовувати 

запити пов‘язані з геопозицією, тобто в ній повинні бути задіяні вулиці, 

район, які знаходяться неподалік з медичним центром. Це допоможе 

майбутнім пацієнтам зорієнтуватися у місцезнаходженні медичного 

закладу.  

Отже, на сучасному етапі науково-технічного розвитку та 

медичних реформ, актуальним є приваблення клієнтів медичної сфери за 

допомогою реклами медичного закладу та медичних послуг. А для того 

щоб, реклама була ефективною потрібно знати певні правила та 

рекомендації щодо створення реклами та сайтів. 
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МЕДИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

Інформаційні технології (ІТ) в сучасному світі застосовуються 

повсюдно. ІТ розробки позитивно впливають на розвиток нових способів 

організації медичної допомоги населенню. Велика кількість країн вже 

давно активно використовує нові технології у сфері охорони здоров‘я. 

Інновації забезпечують: 

• проведення телеконсультацій пацієнтів і персоналу; 

• обмін інформацією про хворих між різними установами; 

• дистанційне фіксування фізіологічних параметрів; 

Все це стало можливим завдяки впровадженню ІТ в медицину, що 

дозволило вивести її інформатизацію на новий рівень. Активно 

http://www.rusmedserv.com/zdrav/market/article_33.html
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розробляються нові програми, що вносять вагомий внесок в розвиток 

медичних технологій. 

Мета. Дослідження медичних інформаційних технологій в Україні 

й в усьому світі. 

Завдання. Поглиблення знань в області медичних інформаційних 

технологій. Аналіз вагомості інформаційних технологій в галузі 

медицини. 

Результати. Під час дослідження було з‘ясовано, що ІТ в галузі 

охорони здоров‘я дозволяють вирішити наступні завдання: ведення 

обліку пацієнтів; дистанційне спостереження за станом хворих; контроль 

призначеного способу лікування; збереження і передача результатів 

обстежень; віддалене навчання. 

Використання сучасних ІТ дозволяє ретельно спостерігати за 

станом здоров‘я хворих. Ведення замість колишніх паперових 

електронних мед карт допоможе скоротити час на оформлення бланків, 

через що його можна буде витрачати на огляд пацієнтів. Всі дані хворого 

будуть представлені в єдиному документі, який буде доступний 

персоналу лікарні. Вся інформація про обстеження і результати 

проведення процедур буде вноситися відразу в електронну медкартку. Це 

допоможе іншим медикам оцінювати якість лікування конкретного 

пацієнта і вчасно виявляти неточність діагностики. 

Також використання інформаційних технологій у сфері охорони 

здоров‘я дає можливість лікарям консультувати пацієнтів онлайн 

практично в будь-який час. Це повинно підвищити доступність медичних 

послуг для населення, яке проживає у віддалених районах.  

Подібні способи взаємодії будуть корисні не тільки при 

фізіологічних проблемах, а й тим, хто потребує допомоги психолога або 

психіатра. Аудіовізуальний спосіб спілкування надає зручну можливість 

налагодити між лікарем і пацієнтом необхідний контакт і надати йому 

необхідну підтримку. 

Сучасні ІТ допомагають навчати малодосвідчених співробітників 

на відстані, без необхідності їх довготривалого відриву від роботи, 

викликаного поїздками на курси, семінари та інші заходи. Крім цього, 

вони допомагають контактувати з колегами, обмінюватись з ними 

досвідом або шукати допомоги у важких випадках. 

Плюс це дає можливість більш ефективно управляти лікарнею або 

клінікою. Багатофункціональна медична система дозволяє 
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автоматизувати адміністрування, кадрову роботу, планування і 

бюджетування, управління складом і багато інших завдань.  

Впровадження інноваційних технологій має допомогти зробити 

простіше і схему забезпечення поліклініки або лікарні лікарськими 

засобами. З їх допомогою можна буде реєструвати прибутково-видаткові 

операції, контролювати залишки на складах, складати заявки на 

постачання ліків, вести контроль витрачання медикаментів, списувати 

прострочені препарати. 

Крім усього перерахованого вище, інноваційні цифрові технології 

вже зараз активно використовуються у сфері медичної освіти. 

Дистанційно проводяться заняття, які дозволяють якісно навчати 

студентів ВНЗ і училищ. Сучасні розробки у сфері ІТ надають 

можливість людям, які тільки починають свій шлях в медицині, 

відвідувати лекції великих фахівців, що раніше здавалося 

малоймовірним. 

Висновки. Величезні можливості інновацій дозволяють їм 

позитивно впливати практично на всі аспекти надання медичних послуг. 

Таким чином, можна сміливо стверджувати, що медичні 

інформаційні системи, що складаються з безлічі спеціалізованих 

модулів, допомагають в синхронному вирішенні діагностичних, 

терапевтичних, управлінських, фінансових, статистичних та інших задач. 

Отже, все це сприяє досягненню остаточної мети діяльності лікаря будь-

якого профілю, яка полягає в наданні якісної медичної допомоги. 
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РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ МОНІТОРИНГУ 

МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ STUDTRAF 
 

Програма StudTraf забезпечує повноекранне відображення 

поточного мереженого трафіку в системі. Періодично оновлюючись, 

вона постійно відображає поточний трафік. 

Програма збирає мережевий трафік від всіх libpcap-сумісних 

інтерфейсів, щоб накопичити це в кеші пам‘яті. Потім вона відображає 

це у вікні в рядковій формі. Цей список мережевих потоків сортується. 

Оновлення дисплея відбуваються приблизно в реальному часі, 

асинхронно від збору даних. 

Як відомо, при потраплянні пакету в нашу машину він спочатку 

обробляється драйвером апаратури (мереженої карти і т.д.) [1–7]. Дана 

програма отримує дані саме від драйверів апаратури. 

Вона є важливою для виявлення підозрілого трафіку в мережі, або 

оцінки утилізацію пропускної спроможності мереженого трафіку в 

реальному часі [1–4, 6]. 

У UNIX-системах все введення і виведення здійснюється за 

допомогою читання файлів або їх запису, тому що всі периферійні 

пристрої, включаючи навіть термінал користувача, є файлами файлової 

системи. Це означає, що один однорідний інтерфейс управляє всіма 

зв‘язками між програмою і периферійними пристроями. У найбільш 

загальному випадку перед читанням з файлу або запису в файл необхідно 

повідомити систему про ваш намір; цей процес називається «відкриттям» 

файлу. Система з‘ясовує, чи маєте ви право чинити таким чином (чи 

існує цей файл? чи є у вас дозвіл на звернення до нього?), і якщо все 

гаразд, повертає в програму невелике позитивне ціле число, зване 

дескриптором файлу. Кожного разу, коли цей файл використовується для 

введення або виведення, для ідентифікації файлу вживається дескриптор 

файлу, а не його ім‘я. Вся інформація про відкритий файл міститься в 

системі; програма користувача звертається до файлу тільки через 

дескриптор файлу. 
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Для зручності виконання звичайних операцій введення і виведення 

за допомогою терміналу користувача існують спеціальні правила. Коли 

інтерпретатор команд («SHELL») проганяє програму, він відкриває три 

файли звані стандартним введенням, стандартним виведенням і 

стандартним виведенням помилок, які мають відповідно числа 0, 1 і 2 як 

дескриптори цих файлів. У нормальному стані всі вони пов‘язані з 

терміналом, так що якщо програма читає з дескриптором файлу 0 і пише 

з дескрипторами файлів 1 і 2, то вона може здійснювати введення і 

виведення за допомогою терміналу, не піклуючись про відкриття 

відповідних файлів. 

Існує обмеження (зазвичай 15–25) на кількість файлів, які програма 

може мати відкритими одночасно. Відповідно до цього будь-яка 

програма, що збирається працювати з багатьма файлами, повинна бути 

підготовлена до повторного використання дескрипторів файлів. 

Процедура CLOSE перериває зв‘язок між дескриптором файлу і 

відкритим файлом і звільняє дескриптор файлу для використання з 

деяким іншим файлом. Завершення виконання програми через EXIT або 

в результаті повернення з провідної програми приводить до закриття всіх 

відкритих файлів. 

Свої сервіси операційна система Linux пропонує у вигляді набору 

системних викликів, які фактично є її внутрішніми функціями і до яких 

можна звертатися з програм користувача. 

У стандартній бібліотеці мови програмування С представлений 

широкий спектр різних функцій. 

В програмі були використані такі стандартні функції: 

• void *calloc(size_t nobj, size_t size) – повертає покажчик на 

місце в пам‘яті, відведене для масиву з nobj об‘єктів, кожний з яких 

розміру size, або, якщо пам‘яті запрошуваного об‘єму немає, NULL. 

Виділена область пам‘яті обнуляється; 

• char *strrchr(cs,c) – повертає покажчик на останнє входження 

символу c в рядок cs або, якщо такого не виявилось, NULL; 

• void *memcpy(s, ct, n) – копіює n символів з ct в s і повертає s; 

• void *realloc(void *p, size_t size) – замінює на size розмір 

об‘єкту, на який указує р. Для частини, розмір якої рівний найменшому 

із старого і нового розмірів, вміст не змінюється. Якщо новий розмір 

більше старого, додатковий простір не ініціалізувався, realloc повертає 
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покажчик на нове місце пам‘яті або, якщо вимоги не можуть бути 

задоволені, NULL (*p при цьому не змінюється); 

• void *memset(s, с, n) – розміщує символ с в перші n позиції 

рядка s і повертає s; 

• int sprintf(char *s, const char *format, ...) – діє так само, як і 

printf, тільки вивід здійснюється в рядок s, завершуючи його символом 

'\0'. Рядок s повинен бути чималим, щоб вміщати результат виводу. 

Повертає кількість записаних символів, до числа яких символ '\0' не 

входить. 

Для використання програми спочатку необхідно переконатися в 

тому, що в системі встановлено libpcap. Адже програма використовує 

libpcap для збору мережевого трафіку, як незалежний від системи 

інтерфейс для збору пакету даних. 

Необхідними для роботи програми є наступні бібліотеки: 

• autoconf, 

• libtinfo_devel, 

• libncurses_devel, 

• libpcap_devel, 

• gcc – компілятор мови програмування С. 

Команда `./configure' допоможе встановити, які бібліотеки 

необхідні для роботи з програмою і чого не вистачає системі. Після 

встановлення необхідних пакетів, визначених вищезазначеною 

командою, переходимо до наступного кроку компіляції. 

Вводимо команду `make' для того, щоб сформувати програму. 

Наступна команда `make install' інсталює програму та створює 

запускаючий файл. 

Для роботи з програмою потрібно використати запускаючий файл, 

який створюється в процесі компіляції програми з використанням 

вищезазначених команд. 

Вікно програми поділяється на рядок заголовку, основну частину 

та рядок стану. 

Одразу після запуску ми бачимо лише рядок заголовку, відділений 

від основної частини. 

Дані відображаються у вигляді таблиці, яка містить п‘ять стовпців. 

Вони відображають адреси вузлів, що відправляють пакети та адреси 

вузлів, що їх отримують. Також тут вказується загальний розмір пакету, 

що передається, та швидкість передачі. В таблиці містяться дані про 
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типи протоколів, що використовуються в даний момент відповідними 

вузлами для передачі даних. 

Об‘єм даних та швидкість відображена в байтах та байтах за 

секунду відповідно. Лише загальний об‘єм переданої інформації 

відображається в кілобайтах. Загальний об‘єм рахується з моменту 

запуску програми. 

В рядку стану знаходиться інформація про мережений інтерфейс, 

що прослуховується. Також тут містяться дані про загальний об‘єм 

переданої інформації, загальну швидкість обміну даними в мережі. 

Кількість інформації може перевищувати розмір сторінки. З цією 

метою в рядку стану відображена поточна сторінка та загальна кількість 

сторінок. Максимальна кількість рядків, що можуть відображуватися на 

одній сторінці не може перевищувати 20. Це фіксується в програмному 

коді. 

Програмою також передбачено оновлення екрану кожні 5 секунд. 

В даній роботі розглянуто програму моніторингу мережевого 

трафіку StudTraf, описані принципи роботи та процес компіляції. 

Наведена характеристика основних функцій мови програмування С, які 

використані для написання програми. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 
 

Телемедицина – комплекс дій, технологій та заходів, що 

застосовуються при наданні медичної допомоги, з використанням засобів 

дистанційного зв‘язку у вигляді обміну електронними повідомленнями 

[1]. 

Історія галузі, яка сьогодні називається «телемедициною» 

розпочалась ще наприкінці XIX століття. Одним з першим успіхів стала 

можливість двох центрів здоров‘я у Пенсильванії передати радіологічні 

зображення через телефон. 

Основним завданням телемедицини є покращення здоров‘я 

населення за допомогою забезпечення рівного доступу до медичних 

послуг відповідної якості. 

Актуальність. Зростання епохи Інтернету спричинило глибокі 

зміни в практиці телемедицини. Поширення інтелектуальних пристроїв, 

які здатні передавати якісний відеосигнал, відкриває можливість надання 

віддаленої медичної допомоги пацієнтам у їх будинках, на робочих 

місцях чи в допоміжних житлових приміщеннях, що є альтернативою 

особистим відвідуванням як для первинної, так і спеціальної медичної 

допомоги. 

В умовах глобальної комп‘ютеризації та інформатизації, а також 

внаслідок епідемій та пандемій (зокрема, пандемії COVID-19), виникає 

вибухове зростання потреби в цифрових послугах, в тому числі 

пов‘язаних зі здоров‘ям і медициною. 

Мета даного дослідження – вивчення розвитку галузі 

телемедицини в Україні, ознайомлення з нормативною базою, що 
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регламентує впровадження і використання технологій та засобів 

дистанційного зв‘язку в системі охорони здоров‘я України, пошук її 

переваг та недоліків для населення, можливих шляхів вирішення цих 

проблем. 

Результати дослідження показали, що в Україні телемедицина є 

молодою галуззю з відносно малорозвиненою технічно-матеріальною і 

нормативно-правовою базою.  

У 2007 р. було створено Державний клінічний науково-практичний 

центр телемедицини МОЗ України – єдиний спеціалізований заклад 

охорони здоров‘я, створений для надання висококваліфікованої 

комплексної консультативної медичної допомоги населенню з 

застосуванням сучасних інформаційних та телемедичних технологій, 

організації заходів з розробки, апробації, впровадження їх та розвитку 

телемедицини [2]. 

В Україні станом на кінець 2020 року вже функціонують такі 

телемедичні сервіси: «Medinet», проект «Телемедицина», «Doctor 

Online», платформа для онлайн-зв‘язку з лікарем «Medikit», «Поліклініка 

без черг», платформа «Telemed24». 

Основними перевагами використання цих технологій є змога в 

режимі реального часу надавати/отримувати консультації щодо 

приймання медикаментів та лікування; дистанційне навчання пацієнтів і 

їх родичів для виконання перев'язок та інших медсестринських 

маніпуляцій; телеконтроль і/або моніторинг діагностичних досліджень; 

пересилання фізіологічних параметрів моніторингу (артеріального тиску, 

рівня глюкози в крові, маси тіла, зросту) через Інтернет. 

До основних недоліків використання телемедицини в Україні 

відносяться слаборозвинене Інтернет-покриття у віддалених від великих 

міст населених пунктах, малозабезпеченість закладів охорони здоров‘я 

та населення сучасними засобами комунікації; невміння в повному 

обсязі, особливо серед людей старшого віку, використовувати технічні 

пристрої для дистанційного зв‘язку (25,59 мільйона українців 

користуються мережею інтернет, що становить 58 % населення країни. 

Таку інформацію оприлюднило міжнародне агенство «We are social», що 

спеціалізується на дослідженнях в сфері медіа, у звіті «Digital in 2018» 

[4]); слабке правове регулювання системи надання телемедичних послуг. 

Висновки. Використання телемедицини в клінічній практиці як 

однієї з галузей медичного спрямування в Україні є перспективним 
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напрямком, однак для повноцінного її функціонування необхідна більш 

активна участь держави в розвитку матеріально-технічної бази медичних 

закладів, покращення нормативно-правової бази щодо врегулювання 

питань з надання дистанційних медичних послуг, залучення додаткових 

ресурсів для покращення Інтернет-покриття на території держави, 

проведення навчань серед населення та медичних працівників з питань 

використання сучасних засобів і пристроїв телекомунікаційного зв‘язку. 
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Реєстрація та передача медичної інформації підпорядковується 

певним стандартам. На даний час не існує єдиної моделі, тому 

глобалізація та подальший розвиток медичних комп‘ютерних технологій 

мають певні перешкоди. 

Існує безліч різних стандартів, які використовують для 

маніпуляцій з медичною інформацією. Найбільш перспективними є 

розробки, які підтримуються провідними виробниками медичного 

обладнання. Наприклад, Acuson, Siemens, Philips, Agilent, Puritan Bennet, 

Radiometer. 
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Найбільш перспективною в даній галузі є організація Health Level 

Seven (HL7). Даний стандарт має досить великий спектр виконання 

різних задач, наприклад електронний обмін документами в медичних 

установах. «HL7 включає в себе концептуальні стандарти (HL7 RIM), 

стандарти додатків (HL7 CCOW), документальні стандарти (HL7 CDA), 

стандарти обміну повідомленнями (HL7 v2., V3.0 і HL7 FHIR). 

Найактуальнішим з цих стандартів є HL7 FHIR (Health Level 7 - Fast 

Healthcare Interoperability Resources)» [1]. 

Головною задачею HL7 є «полегшення взаємодії комп‘ютерних 

програм в установах охорони здоров‘я» [1]. Основна мета – 

«стандартизація обміну даними між медичними комп‘ютерними 

додатками, при якій виключається або значно знижується необхідність у 

розробці і реалізації специфічних програмних інтерфейсів» [1]. 

DICOM (Digital Imaging and Cоmmunications in Medicine) – один із 

найвідоміших глобальних стандартів, який призначений для передачі 

зображень та іншої медичної інформації. Даний стандарт описує 

паспортні дані пацієнта, умови проведення досліджень, положення 

пацієнта в момент отримання зображення. 

Використовуючи один із стандартних протоколів (наприклад, TCP 

/ IP) та беручи за основу DICOM, дані «можуть включатися в єдину 

телемедичну мережу, яка включає в себе мікроскопи, УЗ-сканери, 

загальні архіви, сервери і комп'ютери користувачів від різних 

виробників, розташовані в одному місті чи декількох містах» [2]. 

Зовсім нещодавно Національна медична бібліотека США почала 

розробку Уніфікованої системи медичної мови (UMLS). Дана розробка 

призначена для поліпшення пошуку інформації, а також інтеграції різних 

комп'ютерних медичних знань (системи введення історій хвороб, 

медичних карт, тощо). Тобто UMLS – це не самостійна класифікація, а 

систематизована програма, яка включає в себе більш старіші розробки. 

Таким чином, медична інформація має підпорядковуватися певним 

стандартам (наприклад, DICOM, HL7). На сьогоднішній день проблема 

інтеграції медичних даних стоїть гостро, тому все частіше говорять про 

створення єдиного глобального стандарту.  
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ХХІ століття є століття Інтернету, інформаційних, комп‘ютерних 

технологій. Можливості переваг використання цих сучасних технологій 

знайшли своє застосування в сферах освіти, зокрема в сфері вищої 

медичної освіти. Збільшення об‘єму використання комп‘ютерних 

технологій у закладах вищої освіти є наслідком збільшення кількості 

інформації, дефіциту навчального та особистого часу, індивідуалізації 

процесу навчання, адаптування особистості до сучасних умов розвитку 

суспільства. 

Актуальним на сьогоднішній день є розробка таких комп‘ютерно-

комунікаційних технологій, які підвищують рівень навчального процесу 

традиційної форми навчання у навчальному закладі взагалі, зокрема в 

закладах вищої освіти. 

Для закладів вищої медичної освіти, як взагалі для закладів освіти, 

інформаційно-комунікаційні комп‘ютерні технології забезпечують такі 

задачі, як організація навчального процесу в цілому: формування графіку 

навчального процесу, фінансовий облік, контроль за успішністю 

здобувачів освіти, тощо; індивідуальне спостереження за здобувачем 

вищої освіти; діджиталізація навчальних посібників, наукових робіт, 

тощо.  

Харківський національний медичний університет також 

використовує сучасні комп‘ютерні інформаційно-комунікаційни 

технології для організації навчального процесу у закладі. Університет 

https://moluch.ru/archive/152/43122/
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має власну Автоматизовану систему управління (АСУ), що 

використовується студентами для перегляду розкладу академічних 

занять, власних оцінок, викладачів. Для проведення тестування з метою 

контролю знань використовується сервіс Moodle, а для організації 

дистанційного навчання університет використовує технології онлайн 

конференцій сервісу Google Meet. 

І, нарешті, найважливішим для медичної освіти є можливість 

компьютерних технологій для симуляції біологічних систем. Для 

вивчення функціонування живої клітини та клітин бактерій 

застосовується комп‘ютерне моделювання. На прикладі моделі Лотки-

Вольтерра вивчається поведінка та стосунки багатоклітинних організмів. 

Для медичних завдань відомі математичне уявлення розповсюдження 

інфекційного захворювання, модель синтетичного мозку, динамічна 

математична модель фізіології печінки та модель імунної системи. 
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ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 
 

Сучасна освіта відрізняється високим ступенем динамізму: 

постійно пропонуються нові методики навчання і перевірки знань, 

впроваджуються нові технології знайомства студентів з різними 

деталями їх майбутньої професії. така здатність освіти до постійних змін 

обумовлена необхідністю відповідності рівня підготовки майбутніх 
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фахівців вимогам реальності, тобто ринку праці та виховання розвиненої 

особистості. Розкриття творчих можливостей, завершення процесу 

професійного самовизначення і самоактуалізації, підвищення рівня 

інтелектуальної та соціальної гнучкості – всі ці аспекти освітнього 

процесу вузу припускають застосування Smart-технологій. 

Smart-технології – це інтерактивний навчальний комплекс, що дає 

змогу створювати, редагувати та поширювати мультимедійні навчальні 

матеріали, як в аудиторний так і в позааудиторний час. Цікавим, на 

перший погляд, є тлумачення абревіатури СМАРТ: 

 самокерований; 

 мотивований; 

 адаптивний; 

 ресурсозбагачений; 

 технологічний [1]. 

До позитивних сторін застосування Smart-технологій в 

навчальному процесі можна віднести [2]: 

-  можливість їх використання під час викладання 

різноманітних дисциплін; 

- висока ефективність засвоєння знань; 

- легкість поєднання Smart-технологій з комунікативним 

підходом до викладання іноземних мов; 

- підвищення інтересу до навчання в учнів та студентів; 

- сучасність технологій і розуміння та сприймання їх як 

природної складової молодих людей, що робить їх життя зручним 

інструментом для розвитку творчого потенціалу. 

На сьогодні до Smart-технологій можна віднести безліч додатків, 

онлайн-ресурсів, інтерактивних дошок тощо. Найпопулярніші серед них 

є: Електронна інтерактивна дошка SMART Board, додаток «ClassDojo» та 

«Edmodo», «LearningApps», «Thinglink», «WiseMapping», «Word It Out!», 

«Kahoot» та безліч інших інструментів. 

В період січень-лютий 2021 року в м. Кропивницький нами було 

проведено опитування серед осіб старшого шкільного віку та студентів 

ЗВО, мета якого – з‘ясувати їхнє ставлення до використання Smart-

технологій в умовах змішаного навчання. Результати моніторингу 

показали, що близько 76 % ставляться до такої форми подання матеріалу 

більш, ніж позитивно (рис.1.), що ще раз підтверджує актуальність 

даного типу подання матеріалу. 
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Рис. 1. 

Більш детальніше хочемо розповісти про SMART-технологію 

Neolms. 

NEO – це висококваліфікована система управління навчанням 

(LMS) для всіх типів навчальних закладів. Платформа відрізняється 

великою зручністю роботи для користувачів і включає в себе всі основні 

інструменти, необхідні закладам освіти для забезпечення ефективного 

змішаного навчання [4]. 

NEO допомагає закладам освіти керувати всіма видами діяльності 

в класі, наприклад створювати і поширювати освітні матеріали, 

оцінювати учнів і відстежувати їх успішність, а також сприяти 

спілкуванню та співпраці між учнями і вчительським складом. 

NEO – це продукт компанії CYPHER LEARNING, яка займається 

розробкою навчальних платформ для організацій по всьому світу. 

За допомогою програмного пакета педагог може стежити за тим, 

що роблять студенти, виводити всі робочі монітори учнів на дошку, 

блокувати монітори слухачів, розсилати з інтерактивної дошки 

навчальний матеріал, наприклад, тест, на всі комп‘ютери. Впровадження 

нових технологій в сферу освіти веде за собою перехід від старої схеми 

репродуктивної передачі знань до нової, креативної форми навчання.  

Отже, освітній процес має за мету розвиток професійних і 

універсальних компетенцій, починає володіти творчим характером, 

Smart-технології підвищують інтерес до знань і мотивацію на їх 

отримання, формують креативне мислення і здатність до пропозиції 

різних шляхів для вирішення однієї проблеми.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КАРДІОЛОГІЇ 
 

Інформаційні технології (ІТ) покликані вирішувати завдання щодо 

ефективної організації інформаційного процесу для зниження витрат 

часу, праці, енергії та матеріальних ресурсів у всіх сферах людського 

життя і сучасного суспільства. ІТ все частіше використовуються в різних 

галузях охорони здоров‘я, і часом не просто зручні, а необхідні. Завдяки 

їх розвитку, сучасна медицина і, зокрема, кардіологія, набуває нових рис. 

Цей процес є необхідним, з точки зору поліпшення діагностики та 

лікування порушень. 

Мета цієї роботи полягає у виділенні та узагальненні складових 

цифрових технологій, призначених для використання в кардіологічній 

практиці, оскільки сучасні дослідження серця не можуть обійтись без 

комп'ютерної техніки.  

У зв‘язку із широкою поширеністю серцево-судинних 

захворювань, важко переоцінити значення саме діагностики як фактора 

раннього виявлення проблем із серцем. Таким цінним і перевіреним 

діагностичним методом є електрокардіографія (ЕКГ) – дослідження 

електрофізіології серцевої діяльності, яке засноване на реєстрації 

електричної активності міокарда з подальшим аналізом. Цей метод 

обстеження є найбільш простим та інформативним, перевагами якого є 
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швидкість та об‘єктивність оцінки дослідження. За допомогою ЕКГ 

можна визначити: водія ритму серця; частоту серцевих скорочень; 

порушення провідності; захворювання,що пов‘язані з порушенням 

серцевого ритму (аритмію); можна здійснити діагностування ішемічної 

хвороби серця, а також тих захворювань, які не пов‘язані з серцево-

судинною системою – емфізему, наявність рідини або повітря в 

плевральній порожнині тощо. 

Але не всі серцеві захворювання можна виявити за допомогою 

звичайної ЕКГ, тому що перебої в роботі серця часто виявляються тільки 

при фізичному або емоційному навантаженні. Холтерівське (добове) 

моніторування дозволяє проводити безперервну реєстрацію динаміки 

серця на ЕКГ, за допомогою портативного пристрою (холтера) 

відстежувати зміни в роботі серця і контролювати артеріальний тиск 

пацієнта протягом всього дня в умовах його активності. Показаннями 

для проведення моніторування є раннє виявлення ішемії міокарда та 

ведення контролю антиаритмічної та антиішемічної терапії. 

Ехокардіографія (ЕХО-КГ) – це ультразвукове дослідження серця 

і оточуючих тканин, за допомогою якого лікар може побачити на 

моніторі зображення працюючого серця, що дозволяє вивчити не тільки 

його структуру, а й функціональний стан. Ехокардіографія призначається 

у разі виявлення шумів у серці, наявності змін на ЕКГ, при болях в 

області серця і за грудиною, порушенні серцевого ритму. Завдяки такому 

дослідженню можна виявити захворювання на ранніх стадіях, що значно 

полегшує їх подальше лікування. 

Коронарографія є «золотим стандартом» діагностики ішемічної 

хвороби серця, за допомогою якої можна точно визначити характер, 

локалізацію і ступінь звуження судин (коронарних артерій), які 

кровопостачають серце. Під час коронарографії кардіолог вводить рентген-

контрастну речовину ангіографічними катетерами в коронарні артерії, 

після чого проводиться серія рентгенівських знімків, на яких можна 

виявити наявність атеросклеротичних бляшок і ступінь стенозу [2]. 

Одними із перспективних напрямків розвитку сучасної медицини є  

лазерні методи лікування. За останні 50 років накопичено великий 

клінічний досвід лікування захворювань серцево-судинної системи за 

допомогою низькоінтенсивної лазерної терапії. Лікувальний ефект 

досягається за рахунок впливу лазерного випромінювання на певні зони і 

точки тіла. Промінь лазера стимулює обмін речовин в уражених 
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тканинах, активізує загоєння і регенерацію тканин. Показаннями до 

проведення є ішемічна хвороба серця, міокардит, гіпертонічна хвороба 1-

2 стадії. При внутрішньовенній лазеротерапії (ВЛОК) вплив лазера 

направлено виключно у кров. Найтонший світловий провідник вводиться 

у вену і, впливаючи на всю масу крові в організмі, стимулює процес 

кровотворення, сприяє зниженню холестерину в крові, насичує клітини і 

тканини киснем [3]. 

Дециметровохвильова (ДМВ) терапія – це теплова процедура 

застосування електромагнітного поля надвисокої частоти, де основний 

лікувальний ефект здійснюється поєднанням електричних і магнітних 

коливань із діпазоном 300-3000 МГц. Проникають дециметрові хвилі в 

тканини на глибину 8-10 см, прогріваючи їх протягом короткого часу, 

але поступово – на 4-6°. Це призводить до розширення судин та 

усунення набряків і застійних процесів. Також активізується робота 

імунної системи, знижується артеріальний тиск і навантаження на 

міокард, розширюються бронхи, поліпшується регенерація пошкоджених 

тканин. ДМВ-терапія показана при ішемічній хворобі серця, 

бронхіальній астмі, остеохондрозі, циститі [4]. 

Отже, медичні інформаційні технології допомагають в 

синхронному вирішенні діагностичних, терапевтичних, статистичних та 

інших завдань. За їх участю вирішується питання вибору подальшої 

тактики лікування. У свою чергу, це сприяє досягненню фінальної мети 

діяльності лікаря будь-якого профілю – надання якісних медичних 

послуг та призначення ефективної схеми допомоги пацієнтам. 
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СУЧАСНА РОБОТЕХНІКА В МЕДИЦИНІ 
 

Актуальність. Сьогодні хірургія за допомогою роботів знаменує 

собою якісно новий етап у розвитку малоінвазивних технологій та 

ендовідеохірургії завдяки високому рівню точності, функціональності та 

ергономічності сучасних робототехнічних систем. За допомогою 

роботизованих технологій якість діагностичних маніпуляцій, а також 

результати терапевтичних процедур та хірургічних втручань значно 

покращуються, що в кінцевому підсумку призводить до поліпшення 

прогнозу та якості життя пацієнтів, а також розширює можливості 

клініцистів. 

Роботи в медицині допомагають, звільняючи медичний персонал 

від рутинних завдань, які віднімають час від більш нагальних обов‘язків, 

а також роблячи медичні процедури безпечнішими для пацієнтів. Вони 

також можуть виконувати точні операції в крихітних місцях і перевозити 

небезпечні речовини. Роботизовані фельдшери контролюють статистику 

життєвих ситуацій пацієнтів та попереджають медсестер про 

необхідність присутності людей у приміщенні, що дозволяє медсестрам 

спостерігати за кількома пацієнтами одночасно. Ці асистенти-роботи 

також автоматично вводять інформацію в електронну медичну книжку 

пацієнта. 

Робототехнічні технології з‘являються у багатьох сферах, що 

безпосередньо впливають на догляд за пацієнтами. Вони можуть 

використовуватися для дезінфекції палат та операційних залах, 

зменшуючи ризики для пацієнтів та медичного персоналу. Вони 

працюють у лабораторіях, щоб взяти зразки та транспортувати, 

аналізувати та зберігати їх. Роботи також виготовляють і розподіляють 

ліки у фармакологічних лабораторіях. У більших приміщеннях 

роботизовані візки перевозять постільну білизну і навіть страви від 

поверху до поверху, катаючись на ліфтах і маневруючи через 

автоматичні двері. 

Остаточне питання робототехніки в галузі охорони здоров‘я 

полягає в тому, чи будуть вони забирати роботу у людей. 
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Є кілька причин, чому машини не замінять своїх аналогів. По-

перше, більшість лікарень мають менше ніж 300 ліжок. Вони просто не 

можуть дозволити собі технологію. Автоматизовані керовані транспортні 

засоби вимагають виділених залів та встановлення навігаційних 

пристроїв на всіх об‘єктах. Інші візки працюють за допомогою 

запрограмованої в них лазерної карти лікарні, що включає ліфти, 

повороти та автоматизовані двері. Цей процес також надзвичайно 

дорогий. Але зрештою, роботизовані асистенти не можуть замінити 

основний людський контакт. 

Висновок. Незважаючи на те, що технологія коштує дорого, а деякі 

з них впроваджуються роками, використання роботів змінює систему 

охорони здоров‘я, і – як ми можемо лише уявити – буде продовжувати це 

робити. 

Інновації та технологічні досягнення допомогли медичним роботам 

досягти кращих стандартів. Завдяки використанню інновацій та 

технологічних досягнень медична галузь надала пацієнтам такі переваги, 

як зменшення болю після операції та скорочення часу на відновлення. 

Крім того, різні організації розглядають можливість залучення коштів 

для вдосконалення та посилення використання медичних роботів у 

медичній галузі. Ці вдосконалення були розроблені для поліпшення 

якості догляду та допомоги в різних терапіях та надання безпосередньої 

допомоги пацієнтам. 
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ВИКОРИСТАННЯ IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГIЙ В РАМКАХ НАВЧАННЯ НА КЛIНIЧНИХ 

КАФЕДРАХ ПIД ЧАС ПАНДЕМIЇ COVID-19 
 

На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв в 2020 та 2021  

навчальному роцi в зв‘язку з поширенням на територiї України гострої 

респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-

Co2, клiнiчнi кафедри почали використовувати iнформацiйно-

комунiкативнi технологiї навчання з використанням додаткiв Google 

Classroom та Google Meet. З власного досвiду саме використання додатку 

Google Classroom та Google Meet є найбiльш ефективним в плануваннi та 

органiзацiї самостiйної роботи студентiв. На початку вивчення клiнiчних 

дисциплiн кафедри створили окремий Google Classroom для самостiйної 

роботи, куди запрошуються всi студенти, якi вивчатимуть дану клiнiчну 

дисциплiну, чи окремий роздiл. За звичай, кожен студент в групi, має 

свою корпоративну адресу, створену унiверситетом. Завчасно, до 

проведення занять, кожен студент отримує всi теми занять на весь курс 

та електронну версiю учбової лiтератури для пiдготовки до наступних 

занять, згiдно програми. В цьому GoogleClassroom, вiдповiдно до дня 

семiнару, створюються завдання по самостiйної роботи. 

Проводиться курс лекцiй по ключовим моментам певних 

захворювань, якi до проведення занять викладач записує i пересилає в 

групу студентам. Пiсля прослуховування лекцiї проводиться 

обговорення теми з вiдповiдями на запитання студентiв. 

Пiсля опрацювання лекцiй та навчальних посiбникiв по тематицi, 

за звичай в GoogleClassroom студент отримує тестовi питання, якi вiн 

повинен опрацювати та дати вiдповiдi впродовж вiдведеного часу. 

Програма Google Classroom сформована таким чином, що невчасно зданi 

роботи вiдмiчаються у групi студентiв. В подальшому зустрiч 

вiдбувається в Google Meet. Метою цього етапу є перегляд з 

коментуванням мiкро вiдеофiльмiв (3-5 хвилин) з дiагностики та етапiв 

медикаментозного чи хiрургiчного лiкування, особливостей лiкування 

травматичних пошкоджень, захворювань та вроджених вад розвитку. Як 
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правило, додатковою складовою при проведеннi обговорення тiєї чи 

iншої патологiї є iнтраоперацiйнi фотографiї проведення хiрургiчного 

втручання з акцентуванням анатомiчних та патофiзiологiчних етапiв 

розвитку патологiчного процесу. 

Пiдводячи пiдсумок, доцiльно вказати, що використання сучасних 

iнформацiйно-комунiкативних технологiй дистанцiйного навчання 

Google Classroom, а також Google Meet з вiдеоспiлкуванням i 

презентацiєю вiдеофiльмiв з дiагностичного кабiнету чи операцiйної, 

палати хворого чи манiпуляцiйного кабiнету пiд час карантинних 

обмежень, залежить в першу чергу вiд свiдомостi та вiдношення до цiєї 

справи самого студента, а також вiд спiвпрацi та бажання викладача 

навчити студента.  
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 

ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 
 

Комп‘ютерні технології стали невід‘ємною частиною сучасного 

освітнього процесу. Їх ефективність багаторазово доведена кожним 

педагогом, що використовує такі технології в роботі. Через пандемію 

COVID-19 університетам світу з весни 2020 року довелось частково чи 

повністю переходити на дистанційне навчання. Вимушений перехід на 

онлайн освіту через карантинні умови окреслив ряд специфічних 

проблем та нові напрямки для розвитку. Використання засобів і 

технологій для проведення дистанційних занять – це вже сьогоднішній 

день. Засоби онлайн обліку успішності як сучасні технології теж 

знайшли своє місце у освітньому процесі. Метою дослідження було 

проаналізувати їх актуальність та ефективність в сучасних умовах під 

час карантину. 

Особливе місце в інноваційному навчальному просторі під час 

пандемії посів електронний журнал обліку успішності студентів. Його 

роль зараз важко переоцінити, адже карантинні умови вивели потребу 

онлайн моніторингу освіти на новий рівень. На сьогоднішній день його 

активно протестували у деяких освітніх закладах України. 

«Використання електронного журналу обліку успішності студентів, який 

ми будемо позиціонувати як ефективний інструмент моніторингу якості 

вищої освіти» сприяє самоконтролю та активації навчальної діяльності 

здобувачів освіти [1]. У ВНМУ ім. М.І. Пирогова електронний журнал 

використовується вже впродовж останніх чотирьох років. Існує ряд 

суттєвих переваг впровадження електронного продукту у вузах в умовах 

карантину, зокрема ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 

1. Перегляд, контроль успішності та заборгованості з усіх дисциплін 

студенти можуть здійснювати самостійно в будь-який час та з будь-якого 

місця. 

2. Відомості про поточні оцінки, заліки, відвідування занять доступні 

викладачам, працівникам деканатів та керівництву університету в режимі 

онлайн. Це дає велику зручність та зменшує витрачати часу, запобігає 
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залученню інших працівників для пошуку інформації, поліпшуючи 

оперативність інформування. 

3. Автоматична трансформація балів з національної шкали у 

шкалу Європейської кредитно-трансфертної системи ECTS дозволяє 

викладачам заощаджувати час і раціонально його використовувати на 

інші науково-педагогічні сфери (на підготовку до занять, науково-

дослідну роботу, тощо). 

4. Зростає мотивація здобувачів до покращення своїх 

досягнень. Освітянин прагне поліпшити свої результати, коли бачить 

шкалу успішності та очікуваний бал з дисципліни за семестр. Було 

помічено, що особлива активність та інтерес до електронного журналу 

зростає наприкінці навчального семестру. Студенти мають можливість 

порівняти свої реальні показники успішності з бажаними результатами і 

спробувати встигнути  відкоригувати кінцевий результат [2, с.225]. 

5. Економія коштів на придбання та обслуговування паперової 

документації (при умові повного переходу на електронний 

документообіг). 

Проте є певні недоліки в системі впровадження електронного 

журналу. 

 Дефіцит якісного та доступного програмного забезпечення, 

матеріальних засобів та кваліфікованого обслуговуючого персоналу. 

 Для того, щоб навчити усіх педагогів вузу користуватись 

інноваційними засобами, потрібно затратити немалу кількість зусиль та 

часу. 

 Ведення такого обліку потребує більше витрат часу та 

уважності, ніж паперовий варіант. У разі помилкового внесення 

результату одному або кільком студентам самостійно виправити його не 

вдасться (такі налаштування вибрані заради запобігання корупції). 

Необхідно звертатися до адміністратора електронного журналу ВУЗу з 

попередньо підписаною заявою проректором з навчальної роботи на 

внесення правок. 

Підсумовуючи вище викладений матеріал, ми вбачаємо доцільним 

використання електронного журналу обліку успішності студентів, що 

сприяє безпеці, прозорості та публічності навчального процесу у вузах, 

особливо за умов карантину. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В  ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 
 

Мета. Проаналізувати основні можливості і напрямки 

використання інформаційно-комунікаційних і комп‘ютерних технологій 

у процесі навчання майбутніх медичних спеціалістів. 

Сучасні умови навчання з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій надають можливість розвитку навчально-

пізнавальної мотивації студентів медичних освітніх закладів і залучають 

в інформаційно-комп‘ютерний простір із напрямком на подальшу 

практичну діяльність, суттєво підвищуючи рівень інформаційної 

культури. При цьому враховується уміння формулювати проблему, 

використовуючи термінологію комп‘ютерної техніки і технології. 

Під час вивчення спеціальних і клінічних дисциплін, медичної 

біології і біофізики, медичної інформатики і медичної генетики набуло 

широкого використання комп‘ютерне моделювання фізичних, 

біологічних, хімічних, фізіологічних процесів; моделювання 

лабораторних робіт; використання статистичних пакетів, що 

досліджують якість життя людини; математичних програм і програм MS 

Excel для статистичної обробки даних; використання електронних 

посібників, мультимедійних навчально-демонстраційних комп‘ютерних  

програм; навчально-інформаційних відеофільмів; розробка сайтів 
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циклових методичних комісій навчального закладу для розміщення на 

них організаційної та навчальної інформації; використання 

комп‘ютерного тестування знань студентів. 

Одним із видів індивідуальної самостійної роботи студентів, 

пов‘язаної із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, є 

створення мультимедійних презентацій з визначеної теми. Пошук, аналіз 

та обробка студентами професійної відео-інформації, представлення її 

перед аудиторією оцінюється додатковими балами до виконаного 

завдання. 

Таким чином, дидактичні можливості інформаційно-

комунікаційних технологій в навчальному процесі у  медичних освітніх 

закладах при методично грамотному використанні з боку викладача, 

дозволяють: 

- якісно змінити форму і подання наукової і навчальної інформації за 

допомогою виразних засобів, тобто реалізувати в навчальному процесі 

сучасні принципи наочності; 

- значно підвищити інтерес і мотивацію до навчання. Це 

забезпечується не тільки спеціальними можливостями комп‘ютера, а і 

шляхом регулювання кількості навчальної інформації та її переробки 

студентом в залежності від рівня його підготовленості і складності 

навчального матеріалу; 

- активно залучати кожного у процес пізнання; 

- урізноманітнювати форми і види навчальних задач, що 

пропонуються для розв‘язання, зворотнім зв‘язком. При цьому маються 

на увазі задачі моделювання, планування різних ситуацій, явищ, 

перевірка яких здійснюється за допомогою комп‘ютера; 

- якісно, на більш високому рівні організовувати контроль за 

діяльністю студентів в процесі засвоєння навчального матеріалу. 

Отже, для отримання високої ефективності навчання і  формування 

професійної культури майбутнього медичного працівника необхідним є 

використання інформаційно-комунікаційних технологій і викладачу і 

студенту. Технічна забезпеченість навчального закладу і активне 

використання викладачами сучасних комп‘ютерних  технологій дають 

можливість підвищення якості надання освітніх послуг (впливає на 

процеси розуміння, сприйняття та запам‘ятовування навчального 

матеріалу, зменшення часу на обчислення і статистичну обробку 

результатів досліджень; активізацію самостійної діяльності); впливає на 
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формування професійних знань, вмінь і навичок майбутнього медичного 

працівника. 
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2020 рік колосально вплинув на всі сфери життя. Ми живемо в 

новій реальності.  Хаотичне фармацевтичне та часто неефективне 

медичне обслуговування вмирає від інновацій. Інновації в фармації та 

медицина йдуть разом. На сьогоднішній день інновації в галузі медичних 

технологій ось-ось набудуть свого зростання. У найближчі кілька років 

нововведення в галузі освіти також суттєво змінять систему надання 

медичної та фармацевтичної допомоги. Перехід на онлайн навчання з 

використанням сучасних інформаційних технологій призвів до певних 

проблем у системі підготовки фармацевтичних працівників. 

Виникла необхідність модернізувати навчальні методи в 

університеті. Було організовано навчальні курси онлайн-освіти для 

викладачів, постійно проводився моніторинг задоволеності учнів та 

викладачів організацією онлайн-освіти. 

Творчий характер педагогічних працівників  в цей час визначався, 

по-перше, високою соціальною значимістю та неповторністю їх 

продукту – сформованої особистості студента.  

По-друге, сам процес педагогічної діяльності не терпить стандарту, 

нор-ми чи шаблону. 
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Педагогічна майстерність, за визначенням полтавських вчених О. 

Г. Мороза й В. П. Омельяненко, – це досконале творче виконання 

вчителем професійних функцій на рівні мистецтва, результатом чого є 

створення оптимальних соціально-психологічних умов для становлення 

особистості кожного учня, забезпечення високого рівня інтелектуального 

розвитку, виховання кращих моральних якостей [2]. 

Мистецтво або творчість викладача проявлялись в тому, як він 

будував архітектоніку і композицію свого заняття; яким чином він 

організовував самостійну роботу студентів, включаючи їх у рішення 

навчально-пізнавальних завдань; як він знаходив контакти і потрібний 

тон для спілкування з учнями в тих чи інших ситуаціях. 

Деякі студенти мали змогу отримати доступ до Інтернету, але не 

всі. Більшість студентів, які проживають у сільській місцевості, не мають 

доступ до Інтернету, і не можуть використовувати планшети, ноутбуки 

або настільні комп‘ютери як навчальні пристрої. Їхні викладачі не мали 

попереднього досвіду викладання в Інтернеті чи на відстані, вони 

відкрили нові підходи до викладання та навчання, і була проведена 

творча робота для подолання справжніх викликів, які породжує нинішня 

реальність. 

Університет почав працювати з особистими проблемами, роботою 

в малих групах, навчанням в Zoom та записом коротких відео, пропонує 

поєднання онлайн-програм та програм в університеті. 

Високого рівня майстерності викладачі досягають лише завдяки 

працелюбству, завзятості, сумлінності, вмінню долати труднощі. 

Педагогічний самоаналіз, який дає змогу розкрити причинно-

наслідкові зв‘язки своїх успіхів та невдач у педагогічній діяльності, 

включає в себе також аналіз власних потреб, які суттєво впливають на 

поведінку, на спосіб життя педагога, на весь його стан. Педагогічний 

самоаналіз – це діалог, який веде пе-дагог з самим собою: що можна, що 

потрібно, що добре, що погане [1]. Така внутрішня робота розвивала 

аналітичне мислення, забезпечувала своєчасне внесення поправок до 

професійно-рольової поведінки вчителя. 
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