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Разом з тим є і недоліки в даній програмі освіти. Лектора не замінити відеолекцією, 

тому що він її читає кожен раз по різному, під час лекції може виникнути діалог. Під час 

лекції частково стирається харизма лектора. Є складності в верифікації при перевірці 

виконання завдання студентами.   

Враховуючи, що он-лайн курси – чергова технологічна революція в системі освіти, 

необхідно інтенсивно займатися розробкою он-лайн курсів для підвищення кваліфікації і 

самих викладачів і студентів. В проектуванні курсів мають бути задіяні фахівці різних 

спеціальностей – лектори, викладачі, програмісти.  
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ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ СТУДЕНТІВ – МЕДИКІВ 

 

Студенти медичного університету – люди, які присвячують своє життя іншим, 

постійно вдосконалюючи свої уміння та навички. Починаючи зі студентських років можна 

спостерігати за зміною психічного портрету майбутніх ескулапів, що проявляється у 

вегетативних дистоніях та погіршеннях адаптації до навантажень. Тому з наукової точки 

зору це є цікавим дослідом, який покликаний відобразити зміни вже на початкових етапах 

перевтілювання людини в «медика». 

Для проведення дослідження було використано метод анкетування. В дослідженні 

прийняло участь студенти медичного університету, серед яких проводили тест-опитування: 

- на самооцінку психічних станів і темпераментальні характеристики за 

Айзенком; 

- виявлення вегетативних змін за Вейном. 

Головним видом діяльності студента є навчальний процес, який хоча і регламентовано 

нормативними актами, проте самопідготовка студента визначається особистими потребами, 

прагненням до якісної підготовки і тому може займати досить значні обсяги часу.  

За даними нашого опитування на підготовку до занять студенти початкових курсів 

витрачали від 4 до 8 годин щодня. Таким чином, разом з аудиторною роботою (7 – 8 год.), 

навчальна діяльність займає 12 – 16 годин на добу. Тривалість сну у студентів-медиків є 

недостатньою – близько 6 годин на добу (за опитуванням). Адаптація до нових умов 

життєдіяльності за даним наших досліджень мала деякі гендерні особливості. Юнаки мають 

кращу успішність за дівчат (4,0 та 3,8 середній бал відповідно). Більшість юнаків (92 %) на 

протязі всього періоду навчання мають нерегулярне харчування. Як наслідок – втрата ваги, 

яка вже складати в окремих випадках до 10 %. 

Результати другого тесту (за Вейном) дали приголомшливий результат – у 72 

студентів відмічені вегето-судинні розлади (72 %). Причому, найбільший відсоток займають 

студенти з холеричним та меланхолійним типами темпераменту. На початку навчання у 

вищому навчальному закладі студенти витримують значне інформаційне та психоемоційне 

навантаження. Разом з недостатнім періодом відпочинку та нерегулярним харчуванням, це 
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призводить до зростання захворюваності. Найбільша кількість епізодів захворювань 

стосувалась гострих респіраторних вірусних інфекцій. Але, як відмічають самі студенти, 

приводом не відвідувати заняття є тільки тяжка хвороба.  

Таким чином, період адаптації до навчання в університеті студентами першого курсу 

мав ознаки стресу для більшості учасників дослідження. Вважаємо, що з метою запобігання 

даного стану, слід врахувати отримані результати та розробити заходи, що матимуть 

превентивний характер і допоможуть уникнути втоми, напруження та інших негативних 

факторів. До профілактичних мір належать: збалансування раціону харчування, максимальне 

дотримання режиму сну та навчання і системні помірні фізичні навантаження.  

 

Лазько Ксенія 

студентка 6-го курсу  біологічного факультету 
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ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ 

 

Епілепсія – маловивчене захворювання. Згідно з оцінками Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, на сьогодні 4–10 осіб із 1000 страждають на епілепсію, яка потребує 

лікування. У всьому світі на епілепсію страждають близько 50 млн. людей. У 75% випадків 

епілепсія починається в дитячому та підлітковому віці, виникає в 5-10 разів частіше, ніж у 

дорослих. Найчастіше судоми зустрічаються перші 15 років – це приблизно 50% всіх судом, 

які можуть трапитися у людини протягом всього його життя. Максимальний ризик розвитку 

епілептичних судом мають діти, вік яких складає 1-9 років. [Громов, 2013; Болдирєв, 2014]. 

Поширеність і ризик виникнення епілепсії як захворювання залежать від віку в значній мірі. 

Приблизно у 80% пацієнтів з епілепсією напади проявилися до 20 років: у початкові два роки 

життя - 19%; у дошкільному віці - 14%; у ранньому шкільному віці - 33%; у підлітковому 

(перехідного) віці - 12%; після двадцяти років життя - 17%; в середньому і навіть старшому 

віці - 4%. Епілепсія, що виникла в конкретному віці, відрізняється за характером причин і 

проявів [Хамітова, 2011]. Все це вказує на актуальність даної проблеми і пошук більш 

ефективних методів діагностики і лікування пацієнтів хворих на епілепсію . 

Мета даної роботи полягала у  дослідженні гематологічних показників крові у дітей, 

хворих на епілепсію. 

Впродовж 2015 року були проведені дослідження серед дітей різного віку, хворих на 

епілепсію. Всього було досліджено 60 дітей. Усіх їх було поділено на групи: 1 – це діти 

молодшого шкільного віку хворі на епілепсію; 2 – діти середнього шкільного віку хворі на 

епілепсію; 3 – старшого шкільного віку хворі на епілепсію. Вік дітей встановив від               

10 до 15 років. У обстежених брали периферичну кров. Проби крові використовували для 

проведення гематологічних, а мазки крові – для проведення цитохімічних досліджень. 

У результаті досліджень було встановлено, що у дітей, хворих на епілепсію, 

достовірно не змінювалися загальна кількість еритроцитів, рівень гемоглобіну, кольоровий 

показник, але ШОЕ зменшувалась (р<0,01) на 32% у дітей молодшого шкільного віку, на 

35% – дітей середнього та старшого шкільного віку. 
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