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Завдяки медичній логіки реалізується алгоритм 
діагностичного пошуку в якому лабораторні методи 
дослідження займають одну з вирішальних ролей. 
Доцільним є приділити увагу вивченню логіки лі-
карського мислення при підготовці лікарів-
лаборантів. 

Мета роботи: провести експертну оцінку та 
аналіз застосування медичної логіки в виконанні 
дипломних робот з урахуванням відповідності ла-
бораторних тестів патогенезу захворювань та ство-
рити функціональну модель написання цих робот. 

Проведена експертна оцінка 23 дипломних 
робот. Була розроблена бальна система оцінюван-
ня з урахуванням дотримання законів логіки відпо-
відно до патогенезу захворювань.  

За результатами державної екзаменаційної 
комісії 78,26% робіт отримали максимальний бал 
90–100, що свідчить про раціональний підхід до 
написання магістерських робот з використанням 
функціональної моделі. 

Використання розробленої функціональної 
моделі застосування медичної логіки при клінічних 
лабораторних дослідженнях захворювань, дозво-
лило раціонально підійти до написання магістерсь-
ких робот, 78,26% випадків отримали максималь-
ний бал оцінювання – 90–100.  

Ключові слова: лабораторні тести, медична 
логіка, патогенез. 

 
Вступ. Для підвищення якості теоретичних 

знань, практичних навиків з медичних дисциплін, 
діагностики та лікування хвороб, важливим є осво-
єння та дотримання законів логіки студентами-
медиками [6, 10]. Оволодіння логічною наукою 
майбутніми фахівцями, дасть можливість свідомо 
будувати напрямки міркування, уникати діагностич-
них помилок, вміло і ефективно обґрунтовувати 
думки, удосконалювати мислення при побудові 
діагностичних висновків, тобто поліпшити методику 
діагнозу. Завдяки застосуванню в медицині логіч-
ного аналізу можливо реалізувати алгоритм діагно-

стичного пошуку в якому лабораторні методи дос-
лідження займають одну з вирішальних ролей. То-
му доцільним є приділити увагу вивченню логіки 
лікарського мислення і при підготовці лікарів-
лаборантів [5]. 

Загальновідомо, що логіка – це наука, що за-
ймається вивченням методів і принципів пізнаваль-
ної діяльності людини. Логічний підхід неможливий 
без визначення двох рівнів пізнання: емпіричного і 
теоретичного. Для медицини, найбільш прийнят-
ним є емпіричний рівень пізнання предметом якого 
є реальність, безпосередньо відбивана органами 
чуття людини. По відношенню до неї можливе спо-
стереження, вплив на її характерні риси шляхом 
дослідів, експериментів. Таким чином, емпіричне 
пізнання дає інформацію про предмет за допомо-
гою спостереження, досвіду, експерименту. Менш 
затребуваним в медицині – є теоретичний 
(абстрактний) спосіб пізнання який вивчає часто 
предмети і явища, недоступні прямому фізіологіч-
ному відбиттю. Передбачається, що мислення у 
медичних працівників можливо (за винятком інтуї-
ції) тільки на основі пізнання і без нього неможли-
во, пізнання без відчуття і сприйняття не буває  
[4, 7, 11]. Для глибинного опанування предметів і 
явищ недостатньо одного фізіологічного сприйнят-
тя. Необхідна складніша форма пізнання – абст-
рактне мислення. Воно значно глибше відображає 
навколишній світ і його процеси. Дійсне, якщо фізі-
ологічне пізнання відображає факти, то абстрактне 
мислення дозволяє визначати загальні закономір-
ності і закони [3].  

Діагностика розглядається як специфічна фор-
ма пізнання, заснована на загальних принципах 
теорії пізнання. Складність медичної професії по-
лягає в тому, що пізнаючи об’єкт, тобто хворобу, 
клініцист повинен завжди обдумувати і міркувати, 
але спиратися на знання про етіологію, патогенез, 
клініку нозологічної форми [15]. Цілком вірогідно, 
що абстрактне мислення – це найважливіший ін-
струмент для медичного працівника, що дозволяє 
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пізнати незвідане, відокремити правду від брехні 
або зробити відкриття [13]. Ядром клінічного мис-
лення є здатність до розумової побудови синтетич-
ної і динамічної картини хвороби, переходу від 
сприйняття зовнішніх проявів захворювання до 
відтворення його «внутрішнього» – патогенезу [1, 
9, 14]. Розвиток «розумового бачення», вміння 
включати будь-який симптом в логічний ланцюг 
міркувань є необхідним для майбутнього фахівця. 
Для розвитку і вдосконалення лікарського мислен-
ня потрібні знання і використання законів логіки. 
Саме логічне мислення дозволяє підвищити якість 
діагностики, лікування і профілактики хвороб [2, 8]. 

Мета роботи: провести експертну оцінку та 
аналіз застосування медичної логіки в виконанні 
дипломних робіт з урахуванням відповідності лабо-
раторних тестів патогенезу захворювань та створи-
ти функціональну модель написання цих робіт. 

Матеріали та методи дослідження. До експе-
ртної оцінки надано 23 дипломні магістерські робо-
ти зі спеціальної 224 «Технології медичної діагнос-
тики та лікування», теми яких пов’язані з лаборато-
рною діагностикою певних нозологічних форм та 
які закінчились захистом з оцінкою 75–100 балів. 
Експертну оцінку проводили відповідно з темати-
кою дипломних робот провідні фахівці: гастроенте-
ролог, ендокринолог, кардіолог, акушер-гінеколог, 
педіатр. Була розроблена бальна система оціню-
вання дипломних робіт з урахуванням дотримання 
законів логіки в лабораторних дослідженнях відпо-
відно до патогенезу захворювань. 1 бал нарахову-
вався у разі відсутності використання законів логі-
ки; 2 бали – при наявності використання закону 
тотожності; 3 – закону достатньої обґрунтованості; 
4 – тотожності та обґрунтованості; 5 – тотожності, 
обґрунтованості та несуперечливості.  

Статистичну обробку отриманих даних прове-
дено із застосуванням табличного редактора 
Mіcrosoft Excel та загальноприйнятих статистичних 
методів. Зміни тієї чи іншої ознаки оцінено за кри-
терієм Ст’юдента, відмінності між показниками вва-
жались суттєвими у разі, якщо p<0,05. Проведено 
кореляційний аналіз. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати експертної оцінки дипломних робіт по-
казали, що в більшості випадків використовували-
ся закони логіки в лабораторній діагностиці окре-
мих нозологічних форм. Так у 52,17 % (n=12) робіт 
використаний підхід до діагностики з позиції зако-
нів тотожності та обґрунтованості з зіставленням 
лабораторних досліджень з початковою та кінце-
вою частинами патогенезу. Закони логіки тотожно-
сті, обґрунтованості та несуперечливості в своїх 
дипломних роботах відобразили 26,08% (n=6) магі-
стрів, обґрунтувавши всі етапи патогенезу захво-
рювань. Відповідність тільки одному закону логі-
ки – достатньої обґрунтованості, визначена 
у 21,73% (n=5) дипломних робот (табл. 1).  

Таблиця 1 – Результати експертної оцінки магістерсь-
ких дипломних робот (у балах) 

Експерт-фахівець 
Кількість балів 

1  
бал 

2  
бали 

3  
бали 

4  
бали 

5  
балів 

Гастроентеролог 0 0 0 2 2 

Ендокринолог 0 0 0 2 1 

Педіатр 0 0 0 3 2 

Кардіолог 0 0 3 4 0 

Акушер-гінеколог 0 0 2 1 1 

Підсумки 0 0 5 12 6 

Таблиця 2 – Функціональна модель використання медичної логіки при клінічних лабораторних дослідженнях 
захворювань 

Модуль1а .  
Теорія методо-
логії професій-
ного ризику в 
медицині 

Модуль  1б .  
Законодавча 
база України 
про працю та 
охорону 
здоров'я 

Модуль  1в .   
Логіка медично-
го мислення 
Передбачає 
застосування 
класичних, логі-
чних законів: 
закон тотожнос-
ті; закон несу-
перечності; 
закон виклю-
чення третього; 
закон достат-
ньої підстави 

Модуль  2а .  
Перший етап 
патогенезу 

Модуль  3а .  
Лабораторне 
визначення 
біохімічних, 
гістологічних, 
морфологічних 
характеристик 
захворювання 

Модуль  3б .   
З метою корек-
ції: лаборатор-
ний динамічний 
контроль 

Модуль  3в .  
Використання 
морфологічного 
методу та біохі-
мічної методики 
дослідження 
електролітів, 
макро-, мікрое-
лементів крові 

Модуль  2б .  
Другий етап 
патогенезу 

Модуль  2в .  
Третій етап 
патогенезу 

Теорії: методології професійного ризику в меди-
цини; функціо-нальних систем; управління. 

Закони логіки медичного мислення 

Патогенез в 
теорії та прак-

тиці 

Алгоритм використання лабораторних тестів 

Блок  1  Блок  2  Блок  3  
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У подальшому проведений кореляційний ана-
ліз між врахуванням етапів патогенезу та викорис-
танням законів логіки в дипломних роботах магіст-
рів та вставлена міцна пряма кореляція з коефіціє-
нтом +0,813 та достовірністю р < 0,05. Оцінювання 
показало необхідність удосконалення дипломних 
робот, тільки 26,08% (n = 6), застосували закони 
логіки та врахували етапи патогенезу в обґрунто-
вані підходів до лабораторної діагностики. 

Відповідно до мети роботи нами виконана 
спроба створення експериментальної, функціона-
льної моделі використання медичної логіки в кліні-
чних лабораторних дослідженнях на прикладі пато-
логії системи травлення [12]. Для реалізації цього 
завдання зіставлені етапи патогенезу цієї групи 
захворювань з використанням законів логіки при 
лабораторному тестуванні. 

Перший етап патогенезу захворювань органів 
травлення, пов’язаний з дисфункцією нервово-
вегетативної регуляції трофіки та зміною моторно-
евакуаторної та секреторної функції шлунково-
кишкової системи. При виснаженні компенсаторних 
можливостей цих органів формується другий етап 
патогенезу, який супроводжується порушення регі-
онального клітинного живлення слизової оболонки 
з явищами осередкової дистрофії, атрофії. Розви-
вається порушення рівноваги на рівні адренергіч-
них (симпатичних) та холінергічних (парасимпа-
тичних) медіаторів. Третій етапу патогенезу пов’я-
заний з порушенням місцевих (локальних) механи-
змів травлення. 

Відповідно етапам патогенезу закони медичної 
логіки передбачають застосування лабораторних 
тестів для першого етапу – визначення біохімічних, 
гістологічних, морфологічних досліджень. Для дру-
гого етапу патогенезу необхідним є динамічний кон-
троль цих обстежень. Діагностичні прийоми на тре-
тьому етапі виконуються за допомогою морфологіч-
ного методу та біохімічної методики дослідження 
електролітів, макро-, мікроелементів крові. 

Базуючись матеріалами дослідження нами 
створена експериментальна функціональна мо-
дель медичної логіки адекватного застосування 
клінічних лабораторних тестів в залежності від па-
тогенезу. Модель складено з трьох взаємопов’яза-
них блоків: 

Блок 1. Вмістить базову інформацію про теоре-
тико-законодавчу основу моделі. 

Блок 2. Інформація про патогенез шлунково-
кишкових захворювань. 

Блок 3. Вмістить інформацію про: 
1. Первинну диференційну лабораторну діагно-

стику; 
2. Лабораторний динамічний контроль розвитку 

захворювання та його фармакотерапію (табл. 2). 

За допомогою моделі, опираючись на закони 
логіки та існуючу інформацію про етапи патогенезу 
захворювань нами визначена логічна послідовність 
застосування лабораторних тестів в діагностично-
му процесі: дослідження гістологічних та морфоло-
гічних характеристик тканин органів; дослідження 
електролітів, макро- й мікроелементів крові; біохі-
мічних досліджень. Для корекції фармакотерапії 
захворювань пропонується динамічне спостере-
ження за вище перерахованими лабораторними 
тестами. Після експертної оцінки фахівцями дана 
модель була застосована в підготовці дипломних 
робіт, які в подальшому були направлені на захист 
у державну екзаменаційну комісію (ДЕК) (табл. 3). 

Таким чином, після оцінювання ДЕК 78,26% 
(n = 18) (р < 0,05) робіт отримали максимальний 
бал 90–100, що може стати доказом раціонального 
підходу до написання магістерських робот з вико-
ристанням медичної логіки. 

Підхід до підготовки студентів в написанні дип-
ломних робот з дотриманням законів медичної ло-
гіки – один з реальних варіантів досягнення об’єк-
тивності в діагностичному процесі, з урахуванням 
динамічного лабораторного контролю фармакоте-
рапії захворювань. 

Висновки. Експертна оцінка дипломних робот 
лікарями-фахівцями показала, що у 52,17%  
(n = 12) робіт використаний підхід до діагностики з 
позиції законів тотожності та обґрунтованості з зіс-
тавленням лабораторних досліджень з початковою 
та кінцевою етапами патогенезу. 26,08% (n = 6) 
магістрів в своїх дипломних роботах відобразили 
закони логіки тотожності, обґрунтованості та несу-
перечливості, обґрунтувавши всі етапи патогенезу 
захворювань. У 21,73% (n = 5) дипломних робот 
визначена відповідність тільки одному закону логі-
ки – достатньої обґрунтованості. А, за результата-
ми ДЕК – 78,26% робіт отримали максимальний 
бал 90–100, що може стати доказом раціонального 
підходу до написання магістерських робот з викори-
станням розробленої та запропонованої функціона-
льної моделі використання медичної логіки при клі-
нічних лабораторних дослідженнях захворювань. 

Перспективи подальших досліджень. В по-
дальшому планується удосконалення функціо-
нальної моделі застосування медичної логіки при 
клінічних лабораторних дослідженнях захворювань 
та аналіз ефективності її використання при підго-
товці дипломних робіт студентів. 

Таблиця 3 – Результати захисту магістерських дипло-
мних робот у ДЕК 

Результат захисту в балах 90–100 75–90 

Кількість робот 18 5 
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УДК 616 – 07:16 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ» 
Шевченко Т. Н., Полушкин П. П., Гладун В. Н., Гальченко Д. В., Говоруха Е. Ю. 
Резюме. Благодаря медицинской логики реализуется алгоритм диагностического поиска, в котором 

лабораторные методы исследования занимают одну из решающих ролей. Целесообразно уделить вни-
мание изучению логики врачебного мышления при подготовке врачей-лаборантов. 

Цель работы: провести экспертную оценку и анализ применения медицинской логики в выполнении 
дипломных работ с учетом соответствия лабораторных тестов патогенезу заболеваний и создать функ-
циональную модель написания этих работ. 

Материалы и методы исследования. Проведена экспертная оценка 23 дипломных работ. Была раз-
работана балльная система оценивания с учетом соблюдения законов логики, в соответствии с патоге-
незом заболеваний. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам государственной экзаменационной 
комиссии 78,26% работ получили максимальный балл 90–100, что свидетельствует о рациональном под-
ходе к написанию магистерских работ с использованием функциональной модели. 

Выводы. Использование разработанной функциональной модели применения медицинской логики 
при клинических лабораторных исследованиях заболеваний, позволило рационально подойти к написа-
нию магистерских работ – 78,26% случаев получили максимальный балл оценки – 90–100. 

Ключевые слова: лабораторные тесты, медицинская логика, патогенез. 
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UDC 616 – 07:16 
Application of Medical Logic for the Preparation of Diploma Papers  
on the Specialty "Technologies of Medical Diagnostics and Treatment" 
Shevchenko T., Polushkin P., Gladun V., Galchenko D., Govorukha O.  
Abstract. The mastery of logical science by future specialists will make it possible to consciously construct 

areas of reasoning, to avoid diagnostic errors, to improve the methodology of diagnosis. Due to medical logic, it 
is possible to implement an algorithm for diagnostic search in which laboratory methods of research occupy one 
of the crucial roles. Therefore, it is expedient to pay attention to the study of the logic of medical thinking and the 
preparation of laboratory doctors. 

The purpose of the study was to conduct expert evaluation and analysis of the use of medical logic in the 
implementation of diploma work, taking into account the compliance of laboratory tests of pathogenesis of dis-
eases and create a functional model for writing these robots. 

Materials and methods. An expert evaluation of 23 diploma papers from the special 224 "Technologies of 
medical diagnostics and treatment" conducted. A ball system for the evaluation of thesis robots developed, tak-
ing into account compliance with the laws of logic in accordance with the pathogenesis of diseases. 1 point – 
lack of use of the laws of logic; 2 points – the use of the law of identity; 3 – a law of sufficient substantiality; 4 – 
identity and reasonableness; 5 – identity, reasonableness and consistency. Statistical processing performed in 
the Microsoft Excel spreadsheet editor. 

Results. In 52.17% (n=12) works, the approach to diagnostics is used from the standpoint of the laws of 
identity and validity. The laws of the logic of identity, validity and consistency are reflected in 26.08% (n = 6). 
One law of logic - with sufficient justification – is 21.73% (n = 5). According to the results of the State Examina-
tion Commission, 78.26% of works received a maximum score of 90–100, which indicates a rational approach to 
writing master's works using a functional model. 

Conclusion: In 52.17% (n = 12) works, an approach to diagnosis from the standpoint of the laws of identity 
and validity with the comparison of laboratory tests with the initial and final stages of pathogenesis is used. Ac-
cording to the results of the State Examination Commission – 78,26% (p <0,05) of works received a maximum 
score of 90–100, which can be a proof of a rational approach to writing master's works using the developed and 
proposed functional model of the use of medical logic in clinical laboratory studies of diseases . 

Keywords: laboratory tests, medical logic, pathogenesis. 
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