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З моменту Чорнобильської аварії минуло вже 28 років, 
проте наслідки її впливу на людину і навколишнє середо-
вище продовжують хвилювати світову спільноту. За цей 
відносно невеликий період накопичено певний унікаль-
ний досвід досліджень, який сприяв розвитку радіобіо-
логії, радіаційної медицини та радіоекології. Багаторіч-
не осмислення наслідків аварії, накопичення значного 
обсягу інформації викликало необхідність у її система-
тизації та забезпеченні доступу до наявних матеріалів.

Актуалізація проблеми дослідження медичних на-
слідків радіаційних аварій у світі, зокрема Чорнобиль-
ської, пов’язана також зі зростанням ризику підвищен-
ня радіаційного впливу на людину та навколишнє се-
редовище. Отже, своєчасним є дослідження структури 
та кваліметричних характеристик засобів наукової ко-
мунікації наукометричними інструментами.

Переважна більшість наукових праць останнім 
часом спрямована на поглиблене вивчення та ана-
ліз окремих негативних наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС (екологічних, медико-біологічних, 

психологічних, генетичних тощо) та пошук оптималь-
них шляхів їх мінімізації [1, 2]. Так, у роботі [3] про-
ведено біб ліометричний аналіз світового потоку засо-
бів наукової комунікації з інтернет-ресурсу Pubmed 
(за 1986–2006 рр.) щодо питань медико-біологічних 
наслідків Чорнобильської аварії, який свідчить про де-
який спад кількості публікацій до 2006 року.

Водночас майже відсутні наукометричні дослі-
дження, спрямовані на надання об’єктивної карти-
ни стану проблеми в Україні, оцінки інноваційної на-
правленості українських засобів наукової комунікації 
з питань радіаційної медицини.

Існує безліч факторів, котрі суттєво впливають 
на трансформацію системи інформаційного забезпе-
чення медичної науки, зокрема глобалізаційні зміни 
у суспільстві; інтеграція України до Європейського 
співтовариства; посилення міжнародної конкуренції; 
створення в Україні національної інноваційної систе-
ми; ускладнення потреб в інформації, її змісту, форм 
подання, засобів передачі тощо. Вплив цих факто-
рів спричинив технологічні, функціональні й органі-
заційні зміни в інноваційній діяльності медичної на-
уки, а також неможливість здійснення повноцінного 
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інформаційного забезпечення за принципом «єдино-
го вікна», трансферу медичних технологій; відсут-
ність єдиного галузевого мережевого простору як час-
тини світової інформаційної інфраструктури меди-
цини. Ці зміни зумовили також трансформацію засо-
бів наукової медичної комунікації у системі науково-
медичної інформації [4–7].

Мета роботи — оцінка структури та тенден-
цій розвитку українських засобів наукової комуніка-
ції стосовно медичних наслідків радіаційної аварії 
на ЧАЕС з використанням наукометричних методів.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
У роботі застосовано бібліометричний підхід до опра-
цювання наукових публікацій (методичних рекомен-
дацій, інформаційних листів, нововведень, корисних 
моделей). Як джерело інформації використані мате-
ріали Українського центру науково-медичної інфор-
мації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України 
за 2009–2013 рр., зокрема переліки проведених науко-
вих медичних форумів та їх тематики; галузевих ново-
введень, методичних рекомендацій та інформаційних 
листів та їх розробників, що запропоновані для впро-
вадження в практику охорони здоров’я України. Крім 
того, використана спеціалізована база даних «Винахо-
ди (корисні моделі) в Україні» Українського інститу-
ту промислової власності. Пошук проведено за пері-
од 2009–2013 рр. за ключовими словами «чорнобиль» 
та «ЧАЕС» у назві, при цьому ранг ключового слова 
не враховували. В роботі використовували методи сис-
темного аналізу, математичної статистики.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОбГОВОРЕННЯ
Відомо, що найважливішими засобами наукової кому-
нікації для впровадження нових технологій у практич-
ну охорону здоров’я є методичні рекомендації, інфор-
маційні листи, нововведення та наукові медичні фо-
руми.

Методичні рекомендації (МР) адресуються спе-
ціалістам практичної охорони здоров’я або науковцям 
і мають на меті якнайшвидше та найповніше надати 
нові пропозиції на основі результатів наукових дослі-
джень користувачам та впровадити їх у вітчизняну ме-
дичну практику, зокрема й в наукову. Недаремно ме-
тодичні рекомендації є найбільш популярним засо-
бом наукової комунікації, адже вони регламентують, 
роз’яснюють, деталізують застосування інновацій.

Перш за все, це засіб наукової комунікації, який 
надає певну систему відомостей наукового або при-
кладного характеру, тобто медичних технологій, ліку-
вання, профілактики та прийняття управлінських рі-
шень, викладених у зручній формі для користувачів 
такої наукової інформації [4, 5].

Інформаційний лист (ІЛ) як науковий документ 
є носієм інформації з певної проблеми, якість якого га-
рантується не лише результатами власних досліджень 
авторів, але й експертною оцінкою проблемних комісій 
МОЗ і НАМН, рецензуванням головних фахівців [6, 7].

Серед позитивних ознак ІЛ слід відзначити такі: 
видання їх не потребує великих коштів; інформація, 
що міститься в листі, не має інформаційного шуму; 

вони зручні у використанні; інформація подається 
оперативно, що дозволяє доводити до відома медич-
ної громадськості окремі результати роботи ще до 
їх широкого оприлюднення. Окремо слід підкреслити 
комунікаційну функцію цього документа щодо рекла-
мування медичних патентів, отриманих на нові спо-
соби профілактики, лікування та діагностики хвороб, 
що виникли внаслідок аварії на ЧАЕС.

В Україні головною установою з проблем науко-
вої медичної інформації, патентно-ліцензійної спра-
ви та інших проблем медичного наукознавства є Укр-
медпатентінформ МОЗ України, який забезпечує під-
готовку та видання наукових комунікаційних засо-
бів:  інформаційних листів, методичних рекомендацій 
та нововведень.

Результати аналізу структури впровадження 
в практику охорони здоров’я інноваційних техноло-
гій щодо забезпечення стратегії подолання захворю-
вань, які виникли внаслідок Чорнобильської катастро-
фи, наведено на рисунку 1.

Рис. 1. Активність видання методичних рекомендацій 
та інформаційних листів за п’ять років

Як бачимо, картина розподілу досить різнопла-
нова, тобто неможливо констатувати зростання або 
зменшення кількості документів: ІЛ значно більше, 
ніж МР, і найбільша їх кількість припадає на 2011 рік. 
Що стосується МР, то за останні два роки спостеріга-
ється тенденція до їх зростання.

Серед головних розробників методичних реко-
мендацій слід відзначити ДУ «Національний інсти-
тут раку» — 31 розробка; ДУ «Науковий центр радіа-
ційної медицини НАМН України» й ДУ «Інститут ме-
дичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН Украї-
ни» — по 6 розробок; Національна медична академія 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика — 4 та інші 
10 установ по дві та одній розробці. Ці методичні реко-
мендації зазвичай віддзеркалюють нагальні проблеми 
практичної охорони здоров’я щодо питань профілак-
тики, діагностики та лікування захворювань, які ви-
никли внаслідок Чорнобильської катастрофи і дають 
науково обґрунтовані рекомендації для їх розв’язання.

Найбільш активними розробниками інформацій-
них листів визнані ДУ «Науковий центр радіаційної 
медицини НАМН України» (25 ІЛ); ДУ «Національний 
інститут раку» (24 ІЛ); ДУ «Інститут медичної радіо-
логії ім. С. П. Григор’єва НАМН України» та Інститут 
експериментальної патології, онкології і радіобіології 
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ім. Р. Є. Кавецького НАН України (по 10 ІЛ); Укра-
їнський науково-практичний центр ендокринної хі-
рургії, трансплантації ендокринних органів і тканин 
(4 ІЛ) та ін.

Окремо слід відзначити галузеві нововведення, 
що відображаються у щорічному Реєстрі галузевих 
нововведень, який є найважливішим комунікаційним 
засобом і виконує головну функцію засобу науково-
медичної комунікації щодо розповсюдження іннова-
цій з метою їх подальшого використання або комер-
ціалізації.

За даними Укрмедпатентінформу, з 2009 до 
2013 р. було надруковано 109 нововведень з питань 
медичних наслідків Чорнобильської аварії (рис. 2), 
де згідно з динамікою їх розподілу найбільш продук-
тивним виявився 2010 р., але, незважаючи на спад ак-
тивності у 2011 р., спостерігаємо поступове зростан-
ня кількості нововведень.

Рис. 2. Динаміка розподілу нововведень за роками

Враховуючи той факт, що більшість методич-
них документів містять інноваційні розробки на рів-
ні корисних моделей та винаходів, було проаналізо-
вано кількість виданих українських патентів за період 
з 2009 до 2013 року (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка розподілу патентів 
на корисні моделі за роками

Аналіз контенту корисних моделей дозволив ви-
окремити деякі напрями, більшість з яких присвяче-
на питанням діагностики радіаційно-індукованих по-
рушень (25 %), прогнозуванню розвитку постраді-
аційної патології (14 %) в учасників ліквідації на-
слідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також пи-
танням виникнення радіогенного раку (11 %), оцінки 
радіаційно-індукованих генетичних порушень (11 %) 
та захисту організму від іонізуючого проміння (7 %).

Медичні наукові форуми (науково-практичні кон-
ференції, з’їзди, конгреси, семінари та ін.) як нефор-
мальний засіб наукової комунікації є ефективною 

формою організації наукової діяльності, коли здій-
снюється не тільки обмін новою інформацією між на-
уковцями, але й вона передається лікарям для подаль-
шого використання у клінічній діяльності. Виступи 
з доповідями, розробками, пропозиціями на наукових 
форумах, конференціях регіонального, національного 
та міжнародного рівня є досить потужним комуніка-
ційним засобом впровадження нових медичних розро-
бок. Отже, моніторинг структури й тематики наукових 
форумів з питань наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС дає можливість оцінити інтенсивність та спрямо-
ваність розвитку досліджень з цієї проблеми. Структу-
ра розподілу наукових форумів за 2003–2013 рр. наве-
дена на рисунку 4.

Рис. 4. Структура розподілу наукових форумів

Як бачимо з рисунка, найбільше проведено 
науково-практичних конференцій (53 найменування, 
82 %). Аналіз географії наукових форумів свідчить 
про їх концентрацію у Києві (47 %) і тільки 9 % у Хар-
кові, 7 % — в Одесі, по 6 % — у Донецьку та Івано-
Франківську, 5 % — у Львові, та останні 20 % припа-
дають ще на 12 міст (рис. 5).

Рис. 5. Структура проведення наукових форумів 
по містах України

ВИСНОВКИ
1.   Результати аналізу структури впровадження в прак-
тику охорони здоров’я інноваційних технологій щодо 
забезпечення стратегії подолання захворювань, що ви-
никли внаслідок Чорнобильської катастрофи, дозво-
лили встановити, що інформаційних листів значно 
більше, ніж методичних рекомендацій, і переважна 
їх кількість припадає на 2011 р. За останні 2 роки спо-
стерігається тенденція зростання кількості МР з пи-
тань подолання захворювань, що виникли внаслідок 
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Чорнобильської катастрофи. Серед головних роз-
робників методичних рекомендацій слід відзначити 
ДУ «Національний інститут раку» — 31 розробка.

2. Найбільш активними розробниками інформа-
ційних листів є ДУ «Науковий центр радіаційної меди-
цини НАМН України» (25 ІЛ); ДУ «Національний ін-
ститут раку» (24 ІЛ). Галузевих нововведень з питань 
медичних наслідків Чорнобильської аварії було над-
руковано 109, з найбільшої концентрацією у 2010 р., 
але, незважаючи на спад активності у 2011 р., відміче-
но поступове зростання кількості нововведень.

3. Аналіз контенту корисних моделей дозволив 
виокремити деякі напрями, більшість з яких присвя-
чена питанням діагностики радіаційно-індукованих 
порушень (25 %), прогнозуванню розвитку постра-
діаційної патології (14 %) в учасників ліквідації на-
слідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також пи-
танням виникнення радіогенного раку (11 %), оцінки 

радіаційно-індукованих генетичних порушень (11 %) 
та захисту організму від іонізуючого випромінення 
(7 %).

4. Виступи з доповідями, розробками, пропози-
ціями на наукових форумах, конференціях регіональ-
ного, національного та міжнародного рівня є досить 
потужним комунікаційним засобом впровадження но-
вих медичних розробок. Отже, моніторинг структури 
й тематики наукових форумів з питань наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС дає можливість оцінити інтен-
сивність та спрямованість розвитку досліджень з цієї 
проблеми. Серед усіх наукових форумів найбільше 
проведено науково-практичних конференцій — 53 на-
йменування, 82 %. Аналіз географії наукових форумів 
свідчить про їх концентрацію у Києві (47 %) і тільки 
9 % у Харкові, 7 % — в Одесі, по 6 % — у Донецьку 
та Івано-Франківську, 5 % — у Львові, та останні 20 % 
припадають ще на 12 міст.
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