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ОСОБИСТА ДУМКА СТУДЕНТІВ НА МЕТОДИКУ ВИКЛАДАННЯ 

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВНОГО НАВЧАННЯ 

Глущенко Н.В., Удовиченко Б.Я. 

Сумський державний університет, кафедра біофізики, біохімії, 

фармакології та біомолекулярної інженерії 

Завдяки участі СумДУ у грантовій програмі Tempus “Впровадження інноваційних 

освітніх стратегій в медичній освіті та створення міжнародної мережі національних 

навчальних центрів” студенти другого та третього курсу медичного інституту мали 

можливість навчатися за експериментальною програмою, яка передбачала наявність занять з 

проблемно-орієнтовного навчання (Problem-based learning – PBL). На другому курсі 

презентація пацієнтів здійснювалася на паперових носіях, у той час як на третьому методика 

викладання PBL була у вигляді віртуальних кейсів .  

Метою дослідження було визначити особисте ставлення студентів до методики 

викладання даної дисципліни на ІІ та ІІІ курсі.  

Матеріали та методи дослідження. Усього в опитуванні взяли участь 29 студентів 

третього курсу. Серед них 20 дівчат та 9 юнаків. Середній вік становив 20 років. 

Результати дослідження. Встановлено, що серед респондентів третього курсу 

більшість були жіночої статі – 66%. Серед них 32% дівчат вважали, що колективне 

опрацювання інформації, більша кількість часу для підготовки матеріалу та друковані 

варіанти кейсів були цікавішими на другому курсі. Проте половина, 53% студенток, 

стверджували, що на третьому курсі викладення проблемно-орієнтованого навчання більш 

ґрунтовне внаслідок наявності різних варіацій ходу думок та можливості вибирати з певного 

переліку розвитку подій вірну відповідь. Звертає увагу той факт, що 16% дівчат взагалі не 

змогли визначитися. 

Хлопці становили 34% опитуваних. Із них 40% надали перевагу методиці викладання 

PBL на другому курсі, оскільки був необмежений вибір розвитку подій в кейсі, що у свою 

чергу вимагало більш ретельної підготовки до занять. Більше половини студентів (60%) 

підтримали комп’ютеризацію процесу презентації пацієнтів. 

Таким чином, вище зазначені результати опитування демонструють, що навчання на 

третьому курсі із використанням інтерактивних сценаріїв методу проблемного навчання за 

особистою думкою студентів, було більш цікавим хлопцям та дівчатам із невеликою 

розбіжністю в даних.  

 

 

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ 

ПНЕВМОНІЮ 

Дрига Н.О. 

Науковий керівник – д. мед. н., доцент Сміянов В.А. 

Сумський державний університет, кафедра сімейної та соціальної медицини 

Пневмонія в наш час залишається важливою медико-соціальною проблемою. Це 

зумовлено, в першу чергу, її значною поширеністю, досить високими показниками 

інвалідизації та смертності, а також значними економічними витратами внаслідок цього 

захворювання. Розробка та впровадження пропозицій щодо покращення організації надання 

медичної допомоги хворим на пневмонію дасть змогу на більш ранніх етапах попереджувати 

пролонгацію перебігу, виникнення ускладнень та застосовувати адекватні програми її 

лікування. 

Мета дослідження. Покращення якості організації медичної допомоги дорослим 

хворим на негоспітальну пневмонію у м. Суми. 

Матеріали та методи. Проведений ретроспективний аналіз 164 історій хвороб хворих 

на негоспітальну пневмонію за період за період 2014 – 2015 роки та соціологічне опитування 

стаціонарних хворих – 44 анкети на базі КУ «СМКЛ» № 1.  
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Результати. Проведене дослідження історій хвороб стаціонарних хворих показало, що 

у віковій структурі переважали хворі групи 60 р. і більше – 48 чол. (29%). По гендерному 

відношенню переважали чоловіки – 94 хворих (57,3 %). 

Більшість хворих своєчасно звернулись за медичною допомогою – 108 чол.(66%), 

проте пізнє звернення відмічається у 34% випадків ( 56 пацієнтів). 

Встановлено що 126 пацієнтів (77%) звернулись за медичною допомогою до 

дільничного терапевта/ЛЗПСМ, при цьому більшість пацієнтів були госпіталізовані в той же 

день – 84 хворих (51,2%). Залишається доволі високим показник пізньої госпіталізації  - 12 

хворих (7,3%). 

У 32 хворих з діагнозом сегментарної, полісегментарної пневмонії спостерігається 

збільшення тривалості лікування до 14,2 ліжко-днів. А серед пацієнтів з діагнозом двобічної 

пневмонії (10 чоловік)  середній ліжко-день збільшується до 14,75 л/д. 

Проведене анкетування виявило, що у віковій структурі переважали хворі групи 30 – 

39 р. – 16 чоловік (36%). По гендерному відношенню переважали жінки – 30 хворих (68,2 %). 

Серед опитаних 50 % мають рівень доходів до 2000 грн. При цьому 77% пацієнтів 

стверджують, що на лікування витратили 1500 грн. і більше.  

Висновки. Своєчасне звернення хворого за медичною допомогою та своєчасна 

госпіталізація є одними з основник чинників, що впливають на перебіг захворювання та 

тривалість лікування.  

Дослідженням доведено, що на сучасному етапі реформування сфери охорони 

здоров’я в Україні своєчасним є питання розроблення системи управління і контролю якості 

медичної допомоги на рівні закладу охорони здоров’я, в основу якої покладені принципи 

сучасного менеджменту та впровадження механізму внутрішнього аудиту як головного 

інструменту системи безперервного покращання якості медичної допомоги. 

 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ РАКУ ЛЕГЕНІВ НА ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ 

Зінчук А.М., Уразова Л.Ф., Зінчук О.Г. 

Харківський національний медичний університет 

Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я 

Актуальність: Сьогодні вагомого значення для стану здоров'я людей набуває 

демографічна ситуація в Україні. Її особливістю стала тенденція до зменшення питомої ваги 

працездатного населення, та населення яке складають люди похилого віку, які схильні до 

захворювання на рак легенів. 

Мета: Оцінка впливу захворювання на рак легенів щодо демографічної ситуації в 

Україні. 

Матеріали та методи: Вікова структура населення була проаналізована за даними 

Національного ракового реєстру Інститута онкології АМН України за періоди: 2001, 2006 та 

2011 роки. 

Результати: З'ясовано, що в Україні країні щорічно на рак легенів захворюють близько 

19,5 тисяч осіб, або 12,2% від усіх злоякісних новоутворень (серед чоловіків – 20,2% (16183 

випадки на рік), серед жінок – 4% (3344 випадки). Вивчаючи тривалість захворювання до 

моменту його виявлення у 2001 році серед хворих на рак легенів переважають пацієнти, які 

мають проблеми із здоров'ям до встановлення діагнозу не більше 2 років (51,09±3,0%), 

пацієнти з давністю захворювання від 2 до 3 років – 37,32±2,9%, а з давністю більш 3 років – 

11,59±1,9%. У 2011 році частки хворих тривалістю захворювання до 2 років та 2-3 роки 

майже однакові – 43,24±3,1% та 41,31±3,1% відповідно, а більше 3 років – 15,44±2,2%. 

Також необхідно відмітити високий рівень смертності від цієї пухлини у осіб обох статей. 

Висновки: Вивчаючи ситуацію зміни вікової структури дорослого населення за 2001 – 2011 

років можна зазначити, що зростає абсолютна та відсоткова кількість населення середньої та 

старшої вікових груп, тоді, як наймолодша – зменшується. На тлі постійного скорочення 


