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Екологічне виховання, формування екологічної культури, екологічного мислення і 
екологічної свідомості майбутніх лікарів має Грунтуватися на бережному ставленні до природи, 
як до унікальної цінності і базуватися на принципах добра й краси, розуму й свідомості, 
патріотизму й універсалізму, наукових знань і дотримання екологічного права, а також на 
поєднанні раціонального й емоційного у взаємовідносинах людини з природою.

Свідоме ставлення майбутніх лікарів до навколишнього середовища, розуміння 
взаємозв’язку між екологічними проблемами і станом здоров’я пацієнтів, розуміння 
закономірностей взаємозв’язку між розвитком хвороб та станом екології, а також проведення 
заходів по профілактиці розвитку хвороб, пов’язаних з впливом шкідливих екологічних чин
ників на організм людини, мають займати пріоритетне місце в освіті і підготовці майбутніх 
фахівців.

Науково-педагогічні працівники ВНЗ медичного профілю, як учасники освітнього процесу, 
мають формувати у здобувачів освіти особистісну позицію раціонально використовувати набуті 
знання, вміння, практичні навички, приносити користь людям, опікуватися здоров’ям пацієнтів. 
Тобто формувати у здобувача освіти образ лікаря-гуманіста, відповідального, професійного, 
доброзичливого, ініціативного лікаря, який зацікавлений в позитивних результатах лікування 
та покращенні стану здоров’я пацієнта. Такий підхід мотивує майбутнього лікаря до гідного 
ставлення до своєї майбутньої діяльності, гуманного ставлення до інших людей, до суспільства, 
що, в свою чергу, формує у здобувача освіти моральні цінності, відповідні світоглядні позиції та 
переконання свідомого ставлення до навколишнього середовища, адже психологічна готовність 
особистості до вирішення екологічних проблем базується та формується на широті світогляду 
і гуманізмі.

Майбутні лікарі мають чітко усвідомлювати той факт, що навіть незначний вплив людини 
на довкілля може призвести до ланцюгових реакцій, які можуть спричинити непередбачені 
наслідки як глобального масштабу так і на особистісному рівні пацієнта. Вплив оточуючого 
середовища на організм людини, тісний взаємозв’язок між організмом людини і середовищем 
її життя, має своє відображення на стан органів порожнини рота, на загальний стан пацієнта.

Сучасне суспільство орієнтоване на постійне збільшення виробництва і споживання 
природних ресурсів, що спричиняє зміни екологічного стану довкілля, і, в свою чергу, 
призводить до порушення балансу між екологічною системою і суспільством, одиницею якого 
є людина. Адже порушення екологічного балансу спричиняє появу раніше не відомих хвороб 
і тому стан здоров’я людини -  це показник стану і якості довкілля і оточуючого середовища.

НПП навчальних закладів медичного профілю мають формувати у здобувачів освіти 
розуміння того, що турбота про власне здоров’я та здоров’я пацієнтів у повсякденному житті 
має відбуватися, враховуючи стан довкілля, стан оточуючого навколишнього середовища. 
Зосередження уваги студентів на екологічних проблемах довкілля дає змогу покращити 
та розвинути у них відчуття особистої відповідальності за людську діяльність і збереження 
здорової нації, тому що від людської діяльності, безпосередньо, залежить майбутнє природи і 
людини, як частини природи, її складової.

Піднявши свідомість здобувачів медичної освіти до актуальних проблем екології, взаємодії 
людини і природи, викладачі формують у студентів життєво-ціннісні орієнтири, розуміння 
природи не як об’єкта діяльності, а як носія найвищої цінності -  цінності життя.
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