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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФІЛАКТИКИ 

ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ШЛЯХОМ 

САМОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА САМОДОСЛІДЖЕННЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПУТЕМ 

САМОНАБЛЮДЕНИЯ И САМОИССЛЕДОВАНИЯ 

FORMATION OF THE CULTURE OF PREVENTION OF BREAST 

CANCER THROUGH SELF-OBSERVATION AND SELF-

EXAMINATION 
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Анотація. Стаття присвячена найпоширенішому онкологічному 

захворюванню серед жінок у всьому світі – раку молочної залози. 

Проаналізовано рівень обізнаності здобувачів та співробітників 

Харківської державної академії фізичної культури щодо факторів ризику 

й клінічних особливостей раку молочної залози, а також процедури 

самообстеження. Доведено, що формування культури профілактики 

захворювання на рак молочної залози шляхом самоспостереження та 

самодослідження молодих українок, може врятувати людські життя, 

оскільки підвищення обізнаності громадськості та здобуття практичних 

знань неодмінно змінить долю багатьох людей. 

Ключові слова: рак молочної залози, молоді українки, здоров’я нації, 

проєкт RITA. 
 

Аннотация. Статья посвящена распространенному 

онкологическому заболеванию среди женщин во всем мире - раку молочной 

железы. Проанализирован уровень осведомленности соискателей и 

сотрудников Харьковской государственной академии физической 

культуры относительно факторов риска и клинических особенностей 

рака молочной железы, а также процедуры самообследования. Доказано, 

что формирование культуры профилактики заболевания раком молочной 

железы путем самонаблюдения и самоисследования молодых украинок, 

может спасти человеческие жизни, поскольку повышение 

осведомленности общественности и получения практических знаний 

непременно изменит судьбу многих людей. 

Ключевые слова: рак молочной железы, молодые украинки, здоровье 

нации, проект RITA. 
 

Summary. The article is devoted to breast cancer, a common cancer 

among women around the world. The level of awareness of applicants and 

employees of the Kharkov State Academy of Physical Culture regarding risk 
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factors and clinical features of breast cancer, as well as self-examination 

procedures was analyzed. It has been proven that the formation of a culture of 

prevention of breast cancer through self-observation and self-examination of 

young Ukrainian women can save human lives, since raising public awareness 

and gaining practical knowledge will certainly change the fate of many people. 

Key words: breast cancer, Ukrainian youth, health of the nation, RITA 

project. 
 

Постанова проблеми. Рак молочної залози займає провідне місце в 

структурі онкологічної захворюваності жіночого населення більшості країн 

світу. Це обумовлює актуальність і важливість пошуку та розробки нових 

методів протипухлинного лікування. Через велике поширення у світі і 

перше місце в структурі злоякісних новоутворень у жінок, проблема раку 

молочної залози є однією з найактуальніших у сучасній онкології. Протягом 

останнього часу у всьому світі спостерігається підвищення захворюваності і 

смертності від раку молочної залози. Щорічно у світі реєструється більше 1 

млн. нових випадків раку молочної залози [8; 10; 12; 16; 17].  

Аналіз динаміки ураження населення України злоякісними 

новоутвореннями свідчить про зростання рівня захворюваності на рак 

молочної залози за період з 1993-2003 рр. від 40,0 до 60,9 на 100 тис. 

населення, або більше ніж у 1,5 рази. За даними Національного канцер-

реєстру, 2018 року в Україні зареєстровано 15 017 випадків раку молочної 

залози (14 872 жінки та 145 чоловіків), а 5 726 людей померли внаслідок цієї 

недуги (5 679 жінок і 47 чоловіків). Найвищі показники захворюваності на 

рак молочної залози – серед українок віком понад 60 років, хоча вже з 30 

років істотно частішають випадки захворювання. Кожній четвертій жінці 

рак грудей діагностують уже на ІІІ–ІV стадії, коли ефективність лікування 

значно знижується [5].  

Виявлення раку молочної залози під час профілактичних оглядів в 
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цілому по країні залишається низьким, а показник занедбаності, який є 

провідним критерієм якості діагностики, навпаки – високим. Реальний шлях 

покращення результатів лікування пухлин молочної залози – рання, а в ряді 

випадків – доклінічна діагностика. Вирішити цю проблему можна тільки за 

умови застосування комплексних методів діагностики [2; 6; 13; 18]. 

Заходи щодо раннього виявлення раку молочної залози – це перш за 

все первинна та вторинна профілактика. Виявлення раку молочної залози 

на ранніх термінах особливо важливо і може пришвидшити його процес 

лікування та зменшити смертність.  

Обізнаність про ризики розвитку та раннє виявлення раку молочної 

залози є основою для зменшення смертності від цієї хвороби. Регулярне 

самообстеження грудей – одне з найбільш економічно вигідних методів 

раннього виявлення раку молочної залози у жінок. На жаль, практика 

самоперевірки здоров'я молочних залоз в Україні залишається низьким і 

вимагає популяризації.  

Мета дослідження – довести ефективність формування культури 

профілактики захворювання на рак молочної залози шляхом 

самоспостереження та самодослідження молодих українок під час 

реалізації польсько-українського проєкту «Самодіагностика раку молочної 

залози у молодих українських жінок» в рамках програми RITA – зміни в 

регіоні (на прикладі Харківської державної академії фізичної культури). 

Виклад основного матеріалу. У дослідженні прийняло участь 200 

осіб: 100 студентів та 100 викладачів і співробітників Харківської державної 

академії фізичної культури, які прослухали лекції з питань епідеміології та 

профілактики, факторів ризику та клінічних особливостей раку молочної 

залози; взяли участь у практичних заняттях з наочних методів скринінгу 

раку молочної залози та формування навичок самообстеження. Кожний 

учасник проєкту проходив тестування на початку та наприкінці навчання, 

тести включали 20 питань щодо факторів ризику та клінічних ознак раку 
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молочної залози й алгоритму його самообстеження. Кожне питання, на яке 

була надана вірна відповідь, оцінювалось 1 балом (максимальна кількість 

балів за одне тестування складала 20 балів). 

Враховуючи проблему рівня захворюваності на рак молочної залози, 

групою польських та українських вчених з шести закладів вищої освіти, 

було розроблено інноваційний проєкт, спрямований на підвищення знань 

українських студентів про самоперевірку та профілактику раку молочної 

залози. Проєкт фінансується Польсько-Американським фондом свободи в 

рамках програми RITA – «Зміни в регіоні», яку реалізує Фонд «Освіта для 

демократії» [3]. 

Проєкт «Самодіагностика раку молочної залози у молодих 

українських жінок» спрямований на перенесення польського досвіду на 

професійну профілактику раку молочної залози серед жінок Україні 

методом самообстеження та проведення навчальних занять для студентів та 

співробітників п’яти закладів вищої освіти з різних регіонів України. Цей 

проєкт має на меті продемонструвати, що громадянська діяльність та 

співпраця вчених можуть бути дуже ефективними та призвести до 

системних змін. Так, запровадивши в Україні навчання самообстеження 

молочних залоз, передбачено навчити 965 осіб (студентів та співробітників), 

впроваджувати такі зміни в майбутньому та змінювати культуру 

самопрофілактики серед громадян України [15; 20].  

В рамках проєкту всі університети-партнери, у тому числі і 

Харківська державна академія фізичної культури, отримали навчальні 

моделі (рис. 1) та навчальні матеріали (рис. 2), необхідні для проведення 

навчальних занять для студентів та співробітників. 
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Рис. 1. Навчальні моделі для обстеження молочних залоз в рамках польсько-

українського проєкту RITA - Зміни в регіоні «Самодіагностика раку молочної 

залози у молодих українок», що фінансується Польсько-Американським фондом 

свободи 

 

 
Рис. 2. Навчальні матеріали, розроблені в рамках польсько-українського проєкту 

RITA - Зміни в регіоні «Самодіагностика раку молочної залози у молодих 

українок», що фінансується Польсько-Американським фондом свободи 

 
У навчанні прийняло участь 200 осіб: 100 здобувачів вищої освіти та 

100 науково-педагогічних працівників та співробітників. Участь приймали 

як жінки, так і чоловіки: серед здобувачів вищої освіти дівчата склали 69%, 

а хлопці – 31%, серед викладачів та співробітників прийняло участь 84% 

жінок, а чоловіків – 16% (рис. 3). 
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Рис. 3. Гендерний розподіл осіб, що приймали участь у навчанні самообстеження 

молочних залоз в рамках польсько-українського проєкту RITA - Зміни в регіоні 

«Самодіагностика раку молочної залози у молодих українок» 
 

Участь у навчанні самообстеження молочних залоз прийняли 

здобувачі вищої освіти від 16 до 45 років, відповідно різних курсів та 

рівнів вищої освіти (рис. 4). Найбільшу зацікавленість проявили дівчата 

18-21 років (2-3 курси) та хлопці 16-19 років (1-2 курси). 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Вік та курс студентів, що приймали участь у навчанні самообстеження 

молочних залоз в рамках польсько-українського проєкту RITA - Зміни в регіоні 

«Самодіагностика раку молочної залози у молодих українок» 

 
За результатами моніторингу щодо віку та посади науково-

педагогічних працівників та співробітників встановлено, що участь у 

навчанні самообстеження молочних залоз прийняли співробітники 

Харківської державної академії фізичної культури від 20 до 73 років (рис. 

5). Найбільшу активність проявили доценти (26 жінок та 10 чоловіків), 
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старші викладачі (19 жінок) та співробітники (17 жінок). 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 5. Вік та посада співробітників, що приймали участь у навчанні 

самообстеження молочних залоз в рамках польсько-українського проєкту RITA - 

Зміни в регіоні «Самодіагностика раку молочної залози у молодих українок» 

 
В ході проведення тестування встановлено, що обізнаність 

здобувачів та співробітників Харківської державної академії фізичної 

культури щодо факторів ризику й клінічних особливостей раку молочної 
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обізнаності як здобувачів вищої освіти, так і співробітників щодо факторів 

ризику й клінічних особливостей раку молочної залози, а також процедури 

самообстеження був на низькому рівні. У процесі відвідування студентами 

та співробітниками лекцій з питань епідеміології, клінічних особливостей та 

профілактики раку молочної залози та практичних занять з наочних методів 

скринінгу раку молочної залози та формування навичок само обстеження, 

рівень знань та вмінь достовірно підвищився, як у здобувачів вищої освіти 

(t=5,04; p<0,001) так і співробітників (t=5,68; p<0,001) (табл. 1). 

Таблиця 1  

Рівень обізнаності здобувачів вищої освіти та співробітників 

Харківській державній академії фізичної культури щодо факторів 

ризику й клінічних особливостей раку молочної залози (максимальна 

кількість балів за одне тестування складала 20 балів) 

Особи, що  
прийняли участь 

проєкті 

На початку навчання Наприкінці 
навчання 

Оцінка 
достовірності 

бали % бали % t p 
Здобувачі вищої освіти 4,2±2,1 21% 17,7±1,6 89% 5,04 p<0,001 
Науково-педагогічні 
працівники та 
співробітники 

4,6±1,9 23% 17,9±1,4 90% 5,68 p<0,001 

 
Таким чином можна стверджувати, що реалізація польсько-

українського проєкту «Самодіагностика раку молочної залози у молодих 

українських жінок» в Харківській державній академії фізичної культури 

ефективна та повинна мати своє тривале продовження для популяризації 

методики та практики самодіагностики молочної залози, як одного з 

ефективного засобу профілактики раку молочної залози. 

Рак молочної залози – найпоширеніший вид онкологічного 

захворювання серед жінок у всьому світі. Існує багато досліджень щодо 

самообстеження молочної залози [1; 14; 19]. Доведено, що раннє 

виявлення та лікування захворювання знижують рівень смертності [4; 22], 

але більшість хворих на рак молочної залози дізнаються про свій діагноз 
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на пізній стадії захворювання, що негативно впливає на рівень виживання 

[9]. Тому процедура раннього виявлення є дуже важливою, а 

самообстеження молочної залози є однією з найкращих методів виявлення 

проблеми. Особливо в країнах із низьким та середнім рівнем доходу, де 

ресурси, пов’язані зі здоров’ям, обмежені і де соціально-культурний вплив, 

як правило, робить жінок більш нерішучими щодо обговорення питань, 

пов’язаних із здоров’ям молочної залози, важливим першим кроком є 

надання жінкам можливості самостійно обстежувати їх [7; 11; 21].  

Висновки цього дослідження дозволяють зробити припущення, що 

реалізація проєкту «Самодіагностика раку молочної залози у молодих 

українських жінок» в рамках програми RITA – зміни в регіоні підвищить 

рівень обізнаності щодо факторів ризику й клінічних особливостей раку 

молочної залози, а також процедури само обстеження, оскільки рівень 

знань підвищився у учасників проєкту на 67-68%. 

На третьому етапі реалізації проєкту здійснено візит польської групи 

експертів до університетів-партнерів України (Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, Харківська державна академія фізичної 

культури, Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія», Херсонський державний університет, 

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана 

Боберського) для проведення зведених та рекламних заходів у формі 

організованого «Всеукраїнського марафону академічних днів боротьби з 

раком молочної залози». Через органи управління та засоби масової 

інформації проблема раку молочної залози буде широко розрекламована, а 

непрямими реципієнтами стане близько 10000 осіб. Такі дії можуть 

реалізовувати інші організації та університети, не включені до проєкту, що 

в кінцевому рахунку полягає у значному прискоренні виявлення раку 

молочної залози на ранній стадії, що дозволяє зменшити смертність від цієї 

хвороби. 



International Scientific Journal “Internauka“ https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-13 

International Scientific Journal “Internauka“ https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-13 

Висновки.  

1. Дослідження підтверджує те, що передача польського досвіду у 

проєкті «Самодіагностика раку молочної залози у молодих українських 

жінок» сприятиме формуванню культури профілактики захворювань 

шляхом самоспостереження та самодослідження молодих українок, чим 

може врятувати людські життя, оскільки підвищення обізнаності 

громадськості та здобуття практичних знань неодмінно змінить долю 

багатьох людей.  

2. Цей проект має на меті показати, що громадянська активність та 

співпраця вчених можуть бути дуже ефективними та призвести до 

системних змін. В Україні, де рівень захворюваності на рак молочної 

залози має один з найвищих показників, пропонується низка 

профілактичних програм, які значною мірою популяризують методи та 

практики самодіагностики молочної залози, як ефективного засобу 

профілактики. 
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