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В свою чергу ми вважаємо за необхідне встановити критерії, 
які б дозволяли більш чітко розділяти тварину від людини. Адже 
існує вірогідність того, що химера матиме певні риси людини і тва-
рини та проявлятиме їх в різній мірі. Це вказує на необхідність 
чітко окреслити межі «людського» та «тваринного» в природі, аби 
можна було встановити моральний статус химери відносно прав і 
статусу людини. Такі критерії наразі є емпіричними і потребують 

обговорення. 
Отже, вивчення химер надає широкі можливості для людс-

тва, є перспективним напрямком розвитку медичної науки і прак-

тики. Необхідно продовжувати вивчення химер, впроваджуючи 
більш досконалі технології їх створення. Також важливо чітко 
окреслити морально – етичний статус химер та норми біоетики 

стосовно них. 
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Annotation.The ecological-valeological-pedagogical paradigm 

is an essential component of future doctors' professional training, in 
which professional competence occupies a vital place. Awareness of 
ecological and valeological culture, as a set of ecological and 

valeological competencies, determines the readiness of the future 
doctor for professional activities in preserving health and the 
environment. The issue of the need for doctors to identify eco-
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dependent people and eco-related diseases also deserves special 
attention, which causes specific difficulties since these issues are not 
sufficiently covered in pedagogical education. In this regard, 
competencies in the field of medical ecology are mandatory in the 
formation of the professional activity of doctors. The health and 
lifestyle of each person largely depend on the ecological conditions of 
the area or region. They are one of the objective indicators of the 

quality of the environment. Therefore, knowledge of the sources of 
medical ecology is essential when studying the causes of human 
disease and the direct effect on the surrounding environment. 

Key words:pedagogy of higher medical education, pedagogical 
paradigms, medical ecology, valeology, professional pedagogical 
activity, environmental factors. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства акту-
альним є питання підготовки кваліфікованих фахівців у галузі ме-
дицини, які володіють глибокими науковими знаннями про до-
вкілля, про еколого-валеологічно-педагогічні проблеми та їх при-
чини. Потреба людини у власному здоров’ї, благополуччі навко-
лишнього природного середовища, безпеці завжди є актуальною і 
безпосередньою умовою професійної реалізації. Сучасний етап 

розвитку нашого суспільства вимагає вирішення важливих про-
блем, серед яких, зокрема, виховання здорового покоління, яке 
цінує безцінний дар, що дала природа – власне здоров’я. Зберегти 
умови сталого розвитку суспільства, економіки та держави, забез-
печити безпеку життя і діяльності самим собі і майбутнім поколін-
ням можна лише за умов виховання особистості з високим рівнем 
екологічної культури, свідомості та нормального середовища на-

вкруги неї.Здоров’я людини є однією з найвищих цінностей суспі-
льства, що становить основу економічного та духовного розвитку 
держави. Здоров’я дає людині можливість реалізувати всі закла-

дені у ній від народження таланти і здібності. Зміцнення здоров’я, 
підвищення рівня фізичної підготовленості й рухової активності – 
важливі умови забезпечення всебічного й гармонійного розвитку 

особистості. Значення цих чинників постійно зростає у зв’язку зі 
змінами в сучасному суспільстві, які ставлять нові підвищені ви-
моги до фізичних та психічних якостей людини [1, 2]. 

Майбутній лікар має знати особливості взаємодії між небез-
печними факторами зовнішнього середовища та здоров’ям лю-
дини, а також шляхи забезпечення екологічної безпеки, володіти 
методами аналізу медико-екологічних наслідків діяльності людини 

та запобігання погіршенню епідеміологічної ситуації, а також вміти 
оцінювати вплив процесів техногенезу на стан навколишнього се-
редовища та виявлення відповідних  ризиків для здоров’я людини. 

Еколого-валеологічно-педагогічна культура є важливою 
складовою професійної підготовки майбутніх лікарів, у структурі 
якої важливе місце посідає професійна компетентність. 
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Усвідомлення еколого-валеологічної культури, як сукупності еко-
логічної і валеологічної компетентностей зумовлює готовність май-
бутнього лікаря до професійної діяльності зі збереження здоров’я 
та навколишнього середовища. 

Особливої уваги також заслуговують питання про необхід-
ність виявлення лікарями екозалежнихлюдей і екообумовлених 
захворювань, що викликає певні труднощі,оскільки ці питання в 

педагогічній освіті не достатньо висвітлені. У зв’язку з цим компе-
тентності в галузі медичної екології є обов’язковими у становленні 
професійної діяльності медиків. Здоров’я і спосіб життя кожної лю-

дини багато в чому залежить від екологічних умов місцевості або 
регіонів і є одним із об’єктивних показників якості навколишнього 
середовища. Знання основ медичної екології є важливим при ви-

вченні причин захворювання людини,безпосередня дія оточую-
чого середовища. 

При цьому,передбачається проведення моніторингу різно-
маніття екологічних фaктopів, ocoбливостей способу життя лю-
дини, нoзoлoгічних форм захворювань та генетичних особливос-
тей людини. Більш того, в сучасних умовах актуальності набува-
ють знання медиків екологічних аспектів здоров’я та екологічно 

обумовлених захворювань. Забезпечення суспільного та індивіду-
ального здоров’я неможливе без дотримання екологічної рівно-
ваги. Потрібно підпорядковувати людську діяльність таким основ-
ним вимогам: узгодження господарської діяльності з екологічними 
потребами; визначення структури основних потреб людини, а 
саме потреб у повноцінному харчуванні, чистій воді та атмосфер-
ному повітрі тощо [3, 4]. 

Медична екологія як розділ екології людини, розкриває за-
лежність особливостей здоров’я і захворюваності популяції людей 
від середовища проживання та акцентує увагу майбутніх медиків 

на таких питаннях:механізми впливу факторів довкілля на орга-
нізм людини; загальна характеристика факторів (променева ене-
ргія, освітленість, ультрафіолетове опромінення, атмосферний 

тиск); дія хімічних факторів на організм людини; основні механі-
зми дії ксенобіотиків; хронічна інтоксикація; основні форми співі-
снування біологічних об’єктів; згубний вплив грибів, бактерій, ро-
слин, комах,тварин на організм людини; еколого-медична харак-
теристика факторів зовнішнього середовища; еколого-медична 
характеристика абіогенних факторів; екологічна і еколого-меди-
чна характеристика атмосфери; джерела забруднення атмосфери 

та екологічна складова стану атмосфери у захворюваності людей; 
продукти спалювання палива; аерозолі; еколого-медична харак-
теристика гідросфери; дія гідросфери на людину; еколого-меди-
чна характеристика гранту; основні джерела забруднення ґру-
нту;вплив факторів антропогенного походження на організм лю-
дини; екологічні проблеми харчування; шкідливі речовини 
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природного походження; алергії, викликані продуктами харчу-
вання; токсичні речовини в продуктах харчування і організмі лю-
дини; еколого-медична характеристика приміщень; природний 
газ і продукти його горіння;тютюновий дим; формальдегід тощо. 

Саме завдяки еколого-валеологічно-педагогічному вихо-
ванню  майбутні лікарі мають змогу свідомо оцінювати стан і пер-
спективи розбудови екологічно чистого навколишнього середо-

вища (екологічний аспект) та здорового майбутнього покоління 
(валеологічний аспект). Вивчення змісту й особливостей цих ас-
пектів дало змогу зробити висновок, що окремо вони існувати не 

можуть, оскільки доповнюють один одного, формуючи еколого-
валеологічно-педагогічну культуру людини. 
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Незважаючи на стрімку зміну стилю життя у наші дні, здо-
ров’я лишається тією цінністю, про яку людям варто дбати та ро-
бити все можливе задля його збереження. Завдяки новаціям 
сфери освіти було запроваджено різноманітні компетентності і но-

вітні технології, серед яких є і технології здоров’язбереження.  
Важливу роль формуванні здорового життя відіграє школа. 

Саме у шкільному віці закладаються основи здоров'я людини та 
здорового способу життя, формується ціннісне ставлення не лише 
до свого здоров'я, а й здоров'я інших людей. Основна ідея здоро-
вого способу життя полягає у формуванні ставлення дітей до при-

роди здоров'я не скільки на принципах пристосування та адапта-
ції, але в формуванні активної свідомої поведінки за умов 
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