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Анотація: У наш час зростає роль і значення джерел 
впливу на свідомість громадян, здатних продукувати позитивні 
емоції. Роль доброго, виваженого слова, спрямованого на 
покращення психоемоційного стану пацієнта, зараз важко 
переоцінити. Особливо високі моральні вимоги пред ’являються 
до роботи лікаря. Це пов’язано з тим, що між лікарем і 
пацієнтом складаються специфічні взаємини, які не властиві 
жодній іншій професії. Доволі важким є виховання майбутніх 
лікарів гуманістами, закріплення у  їх свідомості гуманістичних 
поглядів, а через них і набуття лікарської майстерності та 
мистецтва лікування. Надмірні зусилля педагогічних колективів 
закладів вищої медичної освіти утримати виховний процес у  
річищі гуманізму, численні приклади людяності, любові до 
людей, патріотичних вчинків заради втілення у  життя гума
ністичних переконань із багатої нашої історії, зараз майже не 
діють. Однак, виховання майбутніх лікарів, їхнє навчання, фор
мування з них громадських діячів та патріотів значно спрос
титься при зміцненні держави, покращенні добробуту всієї 
спільноти, першою чергою, носіїв гуманної професії -  лікарів.

Ключові слова: виховання, доброта, гуманізм, здобу- 
вачі вищої освіти, лікарі.

У перехідний період, у якому знаходиться Укра
їна, запровадилися ринкові відносини і тепер відбува
ється їхнє вдосконалення. Суперечливі кроки розвитку, 
властиві кожному суспільстві у перехідний період, 
сприяють появі негативних емоцій, що може спричи
няти зростання захворюваності населення, загострення
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хронічних недугів. У такий час особливо вагома роль і 
значення джерел впливу на свідомість громадян, здат
них породжувати позитивні емоції. Роль доброго, вива
женого слова, спрямованого на покращення психо-емо- 
ційного стану пацієнта, зараз важко перебільшити. 
Особливо високі моральні вимоги пред’являються до 
роботи лікаря. Це пов’язано з тим, що між лікарем і 
хворим складаються специфічні взаємини, які не прос
тежити ні в якій іншій професії. Сукупність історично 
сформованих моральних норм і принципів, що випли
вають із завдань лікарської професії, складає сутність 
лікарської моралі [1; 3].

В Україні заклади вищої медичної освіти пере
ходять на загальносвітову методологію і методику під
готовки лікарів. Внаслідок тісної інтеграції міждер
жавних стосунків, разом з новітньою методологією, до 
нас непомітно прийшли й відповідні системі підготовки 
відносини «лікар-пацієнт». Це ідеологія нової системи. 
Вона невіддільна від нової методології, бо породжена 
нею як надбудова над фундаментом закоренілих ринко
вих стосунків у суспільстві. За такої форми відносин в 
економічній сфері, у стосунках «лікар-пацієнт» перева
жає раціоналізм, практична направленість, що матеріа
лізується. Діяльність лікаря все більше підпорядко
вується науковій складовій, що визначається і гаранту
ється інструкціями та клінічними протоколами на кожен 
крок. Такі протоколи обстеження та лікування кожного 
хворого, нівелюють у свідомості лікаря потребу і здат
ність творчо мислити, здійснювати індивідуальний під
хід до пацієнта. Моральні засади, що вважаються орга
нічною основою мистецтва лікування і живляться при
родними і набутими властивостями особистості лікаря, 
наявні лише як другорядні [2].
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Мистецтво -  одна із форм суспільної свідомості. В 
його основі лежить практичні вміння, майстерність їх 
застосування та глибокі знання. Без глибокого проник
нення у справу, без міцного наукового підґрунтя, без 
усвідомленого бажання самовдосконалювання мистець
кої засади у медицині немає. В мистецтві лікування 
люди завжди знаходили спокій, душевну рівновагу, 
вираження своїх бажань, заклик до мобілізації душев
них і фізичних зусиль заради одужання.

Сьогодні існує реальна загроза втрати вагомої 
частини лікувального процесу -  мистецтва лікування. 
Навмисно відділяємо від цього науковий складник -  
сучасні погляди на причину, патогенез, діагностику, 
призначення медикаментозних препаратів. У розуміння 
поняття «мистецтво лікування» вкладаємо морально- 
етичні норми праці лікаря з пацієнтом. Використання 
ним усіх відомих засобів цього впливу для швидкого 
одужання пацієнта.

Фундаментом такої роботи є гуманізм. Покла
дений у взаємини «лікар-пацієнт», гуманізм як основа 
діяльності лікаря передбачає гуманні, доброзичливі 
погляди і вчинки лікаря. Гуманізм вважаємо найкорот- 
шим шляхом до лікарняної майстерності, лікарняного 
мистецтва. Досить помітний негативний вплив на 
свідомість лікарів справляють неузгоджені дії у суспіль
стві, що визначають його шляхи розвитку: недотри
мання прав і свобод громадян, неприкрите порушення 
законів, корупція тощо.

Від природи людина -  гуманітарій. Важливо, аби 
бажання робити добро, співчувати, готовність допомог
ти ближньому щоразу спонукали до дії, стали невід’єм
ним складником психо-емоціональної діяльності при 
лікуванні хворих. Такі риси виховуються шляхом впли
ву суспільної моралі. Ми -  за активне прищеплення цих
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якостей усім членам спільноти. Допомогти цьому, очо
лити цей почин мають, перш за все, засоби масової 
інформації. Висловлення доброти, людяності, патріо
тизму, любові до Батьківщини мають лунати звідусіль. 
Ними має бути сповнене сьогодення. На превеликий 
жаль, їх важко зустріти навіть переглянувши весь ден
ний випуск наших численних періодичних видань. Ми -  
за активний контроль і участь держави у цьому важли
вому процесі [4].

Виховання носіїв гуманізму -  світогляду, прони
заного любов’ю до людей, повагою до людської гіднос
ті, піклуванням про добробут -  зараз у суспільстві 
гальмується підміною морально-етичних норм спілку
вання матеріалізованими. Здобувачі вищої медичної 
освіти та лікарі є активними членами спільноти, живуть 
її інтересами, аналізують при цьому події, дають їм 
належну оцінку. Розміщене в засобах масової інфор
мації дуже швидко витісняється відчутим на власному 
досвіді та їхніми рідними і близькими.

Отож, виховання майбутніх лікарів гуманістами, 
закріплення у їх свідомості гуманістичних поглядів, а 
через них набуття лікарняної майстерності, мистецтва 
лікування, у сучасних умовах вкрай важливе [1; 5]. 
Зусилля педагогічних колективів закладів вищої медич
ної освіти утримати виховний процес у річищі гума
нізму, численні приклади людяності, любові до людей, 
патріотичних вчинків заради втілення в життя гуманіс
тичних переконань, зараз майже не діють.

Проектуючи заняття з випускниками на завер
шальному етапі вивчення хірургічних хвороб, програму 
занять доповнюємо надважливими на наш погляд розді
лами. Найперше, перевіряємо спроможність випускників 
розпочати і вести вільний діалог з пацієнтом стосовно 
його захворювання. Привчаємо це робити ретельно. З’я-
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совуємо вплив захворювання на психоемоцшнии стан 
хворого. Отримані дані використовуємо при формуванні 
програми лікування. Спілкування з пацієнтами хірургіч
ного профілю вимагає дотримання особливого такту, 
співчуття та участі. Ці риси відпрацьовуємо біля ліжка 
хворого. Це -  необхідні елементи мистецтва лікування.

Вважаємо, що гуманістична спрямованість вихо
вання майбутніх лікарів, органічне поєднання науки і 
мистецтва лікування у їхній діяльності можливе за пев
них умов. Перша з них -  цілеспрямована праця загаль
ноосвітньої школи щодо виявлення молоді, здатної 
працювати з хворою людиною, з чітким розумінням 
ролі й значення професії лікаря у суспільстві. Рання 
профорієнтація часто помітна в династіях медпраців
ників. Фах необхідно опановувати усвідомлено. До цьо
го варто додати можливості відбору тих, хто зможе 
присвятити своє свідоме життя праці з хворою людиною.

Друга умова -  опрацювання і запровадження про
думаної наскрізної програми гуманістичного вихован
ня. Цей процес має здійснюватися без відриву від нав
чання. Наслідки його повинні враховуватися при визна
ченні майбутнього фаху під час розподілу випускників.

Процес виховання майбутніх лікарів, формування 
з них громадських діячів, патріотів значно спроститься 
при зміцненні держави, покращенні добробуту спіль
ноти й, першочергово, представників гуманної профе
сії -  лікарів.

Отже, в сучасних умовах діяльності лікарняних 
закладів існує реальна загроза послаблення психоте
рапевтичного фактора у стосунках «лікар -  хвора лю
дина». При комплектуванні колективу здобувачів вищої 
медичної освіти необхідно надавати перевагу, особам, 
професійно орієнтованим, знайомим з особливостями 
діяльності лікаря. А в процесі підготовки майбутніх

165



НАУКОВІ Р А К У Р С И ^  ВИПУСК 3, 2021

лікарів варто розробити наскрізну програму виховання 
гуманістичної спрямованості.
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Summary : Nowadays, the role and importance o f sources o f 
influence on the minds o f citizens who are able to generate positive 
emotions is growing. The role o f a kind, balanced word aimed at 
improving the patient's psycho-emotional state is now difficult to 
exaggerate. Particularly high moral requirements are placed on the 
work of a doctor. This is due to the fact that there is a specific 
relationship between the doctor and the patient, which is not 
observed in any other profession. It is quite difficult to educate future 
doctors as humanists, to enshrine humanistic views in their minds, 
and through them to acquire hospital skills and the art o f treatment. 
Excessive efforts o f pedagogical teams o f higher medical education 
to keep the educational process in line with humanism, numerous 
examples o f humanity, love for people, patriotic actions to implement 
humanistic beliefs from our rich history, are now almost ineffective. 
However, the education o f future doctors, their training, the 
formation of public figures and patriots from them will be greatly 
simplified by strengthening the state, improving the welfare of the
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whole community and, above all, the bearers o f the humane 
profession -  doctors.

Key  words: upbringing, kindness, humanism, applicants for 
higher education, doctors.
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Анотація: Самостійна робота студентів є невід ’ємною 
частиною сучасного педагогічного процесу. Особливого зна
чення вона набуває у  професійному зростанні майбутнього 
лікаря,оскільки формує пізнавальну діяльність студентів, 
сприяє розвитку їхньої самостійності й організованості, духов
ному зростанню, формуванню творчого підходу до розв \язання 
проблем навчального і професійного рівнів, набуттю профе
сійного досвіду, а також підвищенню якості підготовки лікарів 
для подальшої практичної діяльності.
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В контексті євроінтеграції України серед пріори
тетних напрямів державної політики визначається 
проблема постійного підвищення якості освіти, модер
нізації її змісту та форм організації навчально1-вихов
ного процесу, який має бути трансформований у нап-
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