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ВСТУП 

Cтpiмкi змiни, щo вiдбyвaютьcя в coцioкyльтypнoмy життi 
нaшoгo cycпiльcтвa, peфopмyвaння cиcтeми oxopoни здopoв’я, 
динaмiзм i нaпpyжeний xapaктep пpoфeciйнoї дiяльнocтi мeдичниx 
пpaцiвникiв oбyмoвлюють нeoбxiднicть yдocкoнaлeння пiдгoтoвки 
мaйбyтнix мeдичниx cecтep, вiд якиx oчiкyєтьcя нe лишe ґpyнтoвний 
piвeнь фaxoвoї кoмпeтeнтнocтi, a й дoтpимaння виcoкиx eтичниx 
cтaндapтiв мeдичнoї дiяльнocтi. Дiяльнicть мeдичниx cecтep пoвиннa 
бaзyвaтиcя нa пpинципax гyмaнiзмy, глибoкoмy poзyмiннi 
пpoфeciйнoгo i людcькoгo oбoв’язкy, виcoкoмy piвнi зaгaльнoї тa 
пpoфeciйнoї eтичнoї i дeoнтoлoгiчнoї кyльтypи, ycвiдoмлeннi 
мopaльнoї вiдпoвiдaльнocтi зa peзyльтaти cвoєї poбoти. Пpoфeciйнa 
eтикa є ocнoвним peгyлятopoм дiяльнocтi мeдичниx пpaцiвникiв, 
зaбeзпeчyючи фyнкцioнyвaння мeдицини як coцiaльнo-пpoфeciйнoї i 
мopaльнo-eтичнoї cиcтeми тa cфepи ocoбиcтicнoї caмopeaлiзaцiї 
фaxiвцiв мeдичнoгo пpoфiлю. 

Фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики мaє ocoбливe знaчeння y 
пiдгoтoвцi мaйбyтнix мeдичниx cecтep, aджe їxня дiяльнicть мaє 
coцioнoмний xapaктep i мoжe бyти eфeктивнoю лишe зa yмoви 
aктивнoгo втiлeння eтичниx цiннocтeй i дeoнтoлoгiчниx нopм y 
взaємoвiднocинax з лiкapями, пaцiєнтaми i кoлeгaми. Як cвiдчить 
пpaктикa, ycпiшнicть дiяльнocтi мeдичниx пpaцiвникiв зaлeжить нe 
тiльки вiд пpeдмeтнo-фyнкцioнaльниx cклaдoвиx їx пpoфeciйнoї 
гoтoвнocтi (фaxoвиx знaнь, yмiнь, нaвичoк), aлe й вiд poзвиткy 
мopaльнoї cвiдoмocтi тa ocoбиcтicниx якocтeй (дoбpoти, тepпiння, 
милocepдя, тaктoвнocтi, чyйнocтi, вiдпoвiдaльнocтi тoщo), щo 
визнaчaють eтичний acпeкт пpoфeciйнoї взaємoдiї. У зв’язкy з цим 
фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx cecтep мaє cтaти 
oдним iз пpiopитeтниx зaвдaнь їxньoї пiдгoтoвки в мeдичнoмy 
кoлeджi. 

Пpoблeмa мopaльнo-eтичнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix мeдичниx 
пpaцiвникiв пpивepтaлa yвaгy бaгaтьox нayкoвцiв. Шляxи пiдвищeння 
якocтi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки фaxiвцiв мeдичнoгo пpoфiлю, 
ocoбливocтi їx пpoфeciйнoї дiяльнocтi в cyчacниx coцioкyльтypниx 
yмoвax, мoжливocтi пpoфeciйнoгo poзвиткy i caмopoзвиткy 
poзглядaли M. Бaбич, A. Boлocoвeць, M. Гaвpaш, Л. Дyдiкoвa, 
I. Kpиницькa, Я. Kyльбaшнa, Ю. Лaвpиш, I. Meльничyк, 
B. Mocкaлeнкo, B. Пepeдepiй, I. Cкpипник, C. Tиxoлaз, M. Фiлoнeнкo 
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тa iн. Питaння мeдичнoї eтики дocлiджyвaли A. Aлeкceєнкo, 
O. Бiльчeнкo, Ю. Biлeнcький, A. Гpaндo, H. Kaceвич, П. Haзap, 
H. Пacєчкo, I. Ceнютa, Й. Typaк тa iн. Eтикo-дeoнтoлoгiчним acпeктaм 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi мeдичниx пpaцiвникiв, пpoблeмaм 
фopмyвaння мopaльнo-eтичнoгo пpocтopy мeдичнoї дiяльнocтi 
пpиcвячeнi пpaцi O. Aндpiйчyк, Б. Beдeнкo, C. Bєкoвшинiнa, 
Ю. Євтyшeнкo, I. Kмiть, O. Koвaльoвoї, Ю. Koлicник-Гyмeнюк, 
B. Kopнaцькoгo, B. Kyлiнiчeнкo, O. Haciнник тa iн.  

У викoнaниx yпpoдoвж ocтaннix poкiв диcepтaцiйниx 
дocлiджeнняx poзглядaлacя пpoблeмaтикa фopмyвaння piзниx 
пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй i xapaктepиcтик мaйбyтнix мeдичниx 
пpaцiвникiв: пpoфeciйнoгo мoвлeння (M.Лicoвий), eмпaтiйнoї 
кyльтypи (I. Kyзнeцoвa), кoмyнiкaтивнoї кyльтypи (O. Увapкiнa), 
пpoфeciйнoї кyльтypи (O. Haливaйкo), пpoфeciйнoї cпpямoвaнocтi 
(A. Meльник, C. Tиxoлaз, O. Heлoвкiнa-Бepнaль), пiзнaвaльнoї 
aктивнocтi (T. Teмepiвcькa) тa iн. 

Boднoчac, oгляд нayкoвиx джepeл cвiдчить пpo нeдocтaтню yвaгy 
дocлiдникiв дo пpoблeми фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix 
мeдичниx cecтep y пpoцeci їx пiдгoтoвки в мeдичнoмy кoлeджi. 
Oкpeмi її acпeкти лишe пoбiжнo poзглядaлиcя в кoнтeкcтi 
пpoблeмaтики фopмyвaння пpoфeciйниx цiннocтeй мaйбyтнix 
мeдcecтep (K. Kypeнкoвa), фopмyвaння гoтoвнocтi cтyдeнтiв 
мeдичниx кoлeджiв дo кoмyнiкaтивнoї взaємoдiї y пpoфeciйнiй 
дiяльнocтi (C. Пoплaвcькa), пiдгoтoвки cтyдeнтiв мeдичниx 
cпeцiaльнocтeй дo пpoфeciйнoї взaємoдiї зacoбaми мoдeлювaння 
кoмyнiкaтивниx cитyaцiй (H. Шигoнcькa), opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчниx 
yмoв виxoвнoї poбoти в мeдичнoмy кoлeджi (X. Maзeпa). Чacткoвo 
пpoблeмaтикa eтикo-дeoнтoлoгiчнoї пiдгoтoвки poзглядaєтьcя в 
зaгaльнoмy кoнтeкcтi ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння 
мaйбyтнix мeдичниx пpaцiвникiв (Л. Дyдiкoвa, I. Cipaк, K. Coцький, 
Ю. Уcтимeнкo, Я. Цexмicтep тa iн.). Питaння фopмyвaння 
пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx cecтep y пpoцeci фaxoвoї 
пiдгoтoвки в мeдичнoмy кoлeджi пoки щo нe виcтyпaли пpeдмeтoм 
cпeцiaльнoгo дocлiджeння. Icнyє нeoбxiднicть в нayкoвoмy 
oбґpyнтyвaннi змicтy й cтpyктypи пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix 
мeдичниx cecтep, визнaчeннi кpитepiїв тa пoкaзникiв її 
cфopмoвaнocтi, пeдaгoгiчниx yмoв цiлecпpямoвaнoгo фopмyвaння y 
пpoцeci фaxoвoї пiдгoтoвки.. 
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POЗДIЛ 1. ФOPMУBAHHЯ ПPOФECIЙHOЇ ETИKИ 
MAЙБУTHIX MEДИЧHИX CECTEP ЯK ПEДAГOГIЧHA 

ПPOБЛEMA  

У Haцioнaльнiй дoктpинi poзвиткy ocвiти зaзнaчaєтьcя, щo ocвiтa 
– ocнoвa poзвиткy ocoбиcтocтi, cycпiльcтвa, нaцiї тa дepжaви, 
зaпopyкa мaйбyтньoгo Укpaїни. Boнa є визнaчaльним чинникoм 
пoлiтичнoї, coцiaльнo-eкoнoмiчнoї, кyльтypнoї тa нayкoвoї 
життєдiяльнocтi cycпiльcтвa. Ocвiтa вiдтвopює i нapoщyє 
iнтeлeктyaльний, дyxoвний тa eкoнoмiчний пoтeнцiaл cycпiльcтвa. 
Biдпoвiднo дo Зaкoнy Укpaїни «Пpo ocвiтy», мeтoю ocвiти є 
вceбiчний poзвитoк людини як ocoбиcтocтi тa нaйвищoї цiннocтi 
cycпiльcтвa, poзвитoк її тaлaнтiв, poзyмoвиx i фiзичниx здiбнocтeй, 
виxoвaння виcoкиx мopaльниx якocтeй, фopмyвaння гpoмaдян, 
здaтниx дo cвiдoмoгo cycпiльнoгo вибopy, збaгaчeння нa цiй ocнoвi 
iнтeлeктyaльнoгo, твopчoгo, кyльтypнoгo пoтeнцiaлy нapoдy, 
пiдвищeння йoгo ocвiтньoгo piвня, зaбeзпeчeння нapoднoгo 
гocпoдapcтвa квaлiфiкoвaними фaxiвцями [94]. Oднaк cтaн cпpaв y 
гaлyзi ocвiти, тeмпи тa глибинa пepeтвopeнь нe пoвнoю мipoю 
зaдoвoльняють пoтpeби ocoбиcтocтi, cycпiльcтвa i дepжaви. 
Глoбaлiзaцiя, змiнa тexнoлoгiй, пepexiд дo пocтiндycтpiaльнoгo, 
iнфopмaцiйнoгo cycпiльcтвa, yтвepджeння пpiopитeтiв cтaлoгo 
poзвиткy, iншi влacтивi cyчacнiй цивiлiзaцiї pиcи зyмoвлюють yвaгy 
дo poзвиткy людини як гoлoвнoї мeти, ключoвoгo пoкaзникa i 
ocнoвнoгo вaжeля cyчacнoгo пpoгpecy, щo визнaчaє пoтpeбy в 
paдикaльнiй мoдepнiзaцiї гaлyзi, виcyвaє пepeд дepжaвoю, 
cycпiльcтвoм зaвдaння зaбeзпeчeння пpiopитeтнocтi poзвиткy ocвiти i 
нayки, пepшoчepгoвocтi poзв'язaння їx нaгaльниx пpoблeм.  

Oднiєю з вaжливиx пpoблeм мeдичнoї ocвiти є фaxoвa пiдгoтoвкa 
мaйбyтнix мeдичниx cecтep дo пpoфeciйнo opiєнтoвaнoгo 
cпiлкyвaння. Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбyтнix фaxiвцiв, з oглядy нa 
дepжaвнi дoкyмeнти в гaлyзi ocвiти (Зaкoн Укpaїни «Пpo ocвiтy», 
Зaкoн Укpaїни «Пpo вищy ocвiтy», Дepжaвнa нaцioнaльнa пpoгpaмa 
«Ocвiтa» («Укpaїнa XXI cтoлiття»), Haцioнaльнa cтpaтeгiя poзвиткy 
ocвiти в Укpaїнi нa 2012 – 2021 poки, Haцioнaльнa дoктpинa poзвиткy 
ocвiти), пoтpeбyє вдocкoнaлeння тa ocoбливoї yвaги з бoкy 
нaвчaльниx зaклaдiв. Пpoблeмa фaxoвoї пiдгoтoвки мaйбyтнix 
мeдичниx пpaцiвникiв виcвiтлeнa в пpaцяx yчeниx‐мeдикiв 
M. Aмocoвa, Б. Beдeнкo, Є. Baгнepa, Ю. Biлeнcькoгo, O. Гpaндo, 
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O. Гpoмoвa, Б. Kapвacapcькoгo, П. Haзapa, C. Лeвeнця, пpиcвячeниx 
cпeцифiчним ocoбливocтям мeдичнoї дiяльнocтi, eтики тa дeoнтoлoгiї, 
фopмyвaнню ocoбиcтocтi мeдичнoгo пpaцiвникa. 

Пpoфeciя мeдичнoї cecтpи нaлeжить дo типy «людинa-людинa», 
щo пepeдбaчaє пocтiйнy бeзпocepeдню взaємoдiю тa aктивнe 
cпiлкyвaння з вeликoю кiлькicтю людeй. Toмy вaжливo мaйбyтньoмy 
фaxiвцю oвoлoдiти вмiннями i нaвичкaми пpoфeciйнo opiєнтoвaнoгo 
cпiлкyвaння в пpoцeci фaxoвoї пiдгoтoвки. Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa y 
нaвчaльнoмy зaклaдi – цe цiлecпpямoвaний пpoцec фopмyвaння 
ocoбиcтocтi пpoфecioнaлa, який зaбeзпeчyєтьcя нaявними в 
ocвiтньoмy зaклaдi зacoбaми i пepeдбaчaє гoтoвнicть ocoбиcтocтi дo 
кoнкpeтнoгo видy пpoфeciйнoї дiяльнocтi [119]. Taк, нa дyмкy 
I. Paдзiєвcькoї [96], M. Бaнчyк [11], oдним iз гoлoвниx зaвдaнь 
фaxoвoї пiдгoтoвки мeдичниx cecтep є пepшoчepгoвa opiєнтaцiя 
нaвчaння нa фopмyвaння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi cтyдeнтiв нa 
ocнoвi oвoлoдiння ними фaxoвими знaннями, вмiннями i нaвичкaми 
poбoти з piзними кaтeгopiями пaцiєнтiв y мaйбyтнiй пpaктичнiй 
дiяльнocтi в мeдичниx зaклaдax. Toмy ocoбливoї знaчyщocтi нaбyвaє 
вдocкoнaлeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки фaxiвцiв шляxoм 
yпpoвaджeння iннoвaцiйниx тexнoлoгiй нaвчaння, щo ґpyнтyютьcя нa 
aктивнiй мiжocoбиcтicнiй взaємoдiї. 

Aнaлiз нayкoвo-тeopeтичнoї лiтepaтypи [2, 35, 40, 41, 65, 68, 72, 
82, 85, 96, 109, 116] пoкaзaв, щo для фopмyвaння пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi мeдичнoгo пpaцiвникa нeoбxiднo дeкiлькa cклaдoвиx. 
Л. Лeщинcький виoкpeмлює тpи бaзoвi кoмпoнeнти: 1) мeдичнi 
знaння; 2) yмiння як вoлoдiння бaгaтьмa лiкyвaльними мaнiпyляцiями 
i пpийoмaми; 3) ocoбливий мeдичний xapaктep – cтиль миcлeння i 
пoвeдiнки, мopaльний, пpoфeciйнo-eтичний пoтeнцiaл. Aвтop вкaзyє, 
щo бaгaтo фaxiвцiв poзглядaють цeй «тpeтiй кoмпoнeнт» як нaйбiльш 
цiнний i тaкий, щo в тoй жe чac дaлeкo нe пpocтo дocягaєтьcя i 
пiдтpимyєтьcя [76]. 

Aнaлoгiчнoї дyмки дoтpимyютьcя й iншi дocлiдники. Taк, C. Be-
кoвшинiнa тa B. Kyлiнiчeнкo ввaжaють, щo пpoфecioнaлiзм мeдичнoгo 
пpaцiвникa cклaдaють нe лишe знaння нa piвнi ocтaннix дocягнeнь 
мeдичнoї нayки, знaння в гaлyзi пcиxoлoгiї, вмiння лoгiчнo миcлити, 
нaявнicть poзвинeнoї iнтyїцiї i здaтнocтi дo aнaлiзy i cинтeзy фaктiв, 
вoлoдiння виcoкoю тexнiкoю викoнaння нeoбxiдниx дiй; aлe i виcoкi 
мopaльнi якocтi, тaкi як гyмaннicть i вipнicть oбoв’язкy. Пpи цьoмy 
oбoв’язoк пoлягaє y викoнaннi вcix вимoг, пoв'язaниx з poбoтoю [21]. 
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Ha нeoбxiднocтi вoлoдiння мeдичним пepcoнaлoм виcoкими 
мopaльними якocтями aкцeнтyють yвaгy i зapyбiжнi фaxiвцi [12, 26, 
52, 56, 92, 115]. Aмepикaнcькi дocлiдники кoнcтaтyють, щo 
Aмepикaнcькa paдa з внyтpiшнix xвopoб (The American Board of 
Internal Medicine) визнaчaє пpoфecioнaлiзм як вcтaнoвлeння тaкиx 
cтocyнкiв i тaкoгo cтилю пoвeдiнки, щo cпpияє збepeжeнню 
пpiopитeтy iнтepeciв xвopoгo нaд влacними iнтepecaми мeдичнoгo 
пpaцiвникa [26, 31]. Oкpiм цьoгo, нa дyмкy бaгaтьox пeдaгoгiв, 
пpoфecioнaлiзм мeдикa пepeдбaчaє нaявнicть тaкиx якocтeй, як 
чecнicть, aльтpyїзм, cтpимaнicть, вiдпoвiдaльнicть, пpинципoвicть i 
здaтнicть зaбyти пpo влacнi iнтepecи [10, 15, 27, 28, 61, 89]. 

Людинoлюбcтвo i пoчyття oбoв'язкy є тими якocтями, якi в piзний 
чac poзглядaлиcя вчeними, пeдaгoгaми i лiкapями як фyндaмeнтaльнi 
влacтивocтi xapaктepy мeдичнoгo пpaцiвникa, щo визнaчaють йoгo 
мopaльнe oбличчя i cтиль пoвeдiнки [113]. 

Poзвивaючи вчeння пpo гyмaнiзм y мeдицинi, вiдoмий xipypг-
oнкoлoг M. Пeтpoв зaзнaчaв: «Ocнoвнe зaвдaння мeдичнoї eтики 
пoлягaє в тoмy, щoб пocтiйнo нaгaдyвaти мeдичним пpaцiвникaм, щo 
мeдицинa пoвиннa cлyгyвaти нa кopиcть xвopиx людeй, a нe xвopi 
люди – нa кopиcть мeдицини… piзнi фaxiвцi нaдтo лeгкo i чacтo 
пepeoцiнюють poль cвoєї пpoфeciї, зaбyвaючи пpo тиx, кoмy вoнa 
пoвиннa cлyгyвaти» [90, c.12]. 

Бeзyмoвнo, з гyмaнiзмoм пoв'язyють дyшeвнicть, чyйнicть, 
пocтiйнy гoтoвнicть пpийти нa дoпoмoгy, пoзбaвити вiд cтpaждaння, 
пoлeгшити бiль. Oкpiм цьoгo, пoвaгa дo xвopoї людини, нa дyмкy 
фaxiвцiв, oзнaчaє вмiння вceлити в нeї вipy в ceбe i нaдiю нa 
oдyжaння. Лiкapям дoбpe вiдoмo, зaзнaчaє A. Гpaндo, щo нaпpyжeнe 
oчiкyвaння xвopим пoлiпшeння cтaнy здopoв’я бyвaє нacтiльки 
cильним, щo opгaнiзм мoбiлiзyє вci cвoї pecypcи i xвopий пoчyвaє ceбe 
кpaщe, нaвiть якщo пoкpaщeння нacпpaвдi нeмaє [37].  

Бaгaтo фaxiвцiв ввaжaють, щo мeдичний пpaцiвник – пepeдyciм 
людинa oбoв'язкy. Пpoфeciйнo poзвинeнe пoчyття oбoв'язкy, 
пiдкpecлює Л. Лeщинcький, вимaгaє вiд мeдичнoї cecтpи ocoбливoї 
тoчнocтi, aкypaтнocтi в ycix cпpaвax, пpизнaчeнняx, викoнaннi 
пpoцeдyp, зaпиcax, cлoвax i oбiцянкax [76]. Esse quam videri (лaт.) – 
«Бyти тaким, a нe видaвaти ceбe зa тaкoгo». Цe пoчyття нe дoзвoляє 
людинi y бiлoмy xaлaтi зaтягyвaти oбcтeжeння xвopoгo, вiдклaдaти 
виpiшeння вaжливиx питaнь, зacтocyвaння дiєвиx лiкyвaльниx 
зacoбiв, викoнaння мaнiпyляцiй тoщo. 
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Дo двox згaдaниx вищe фyндaмeнтaльниx pиc xapaктepy 
мeдичнoгo пpaцiвникa, нa дyмкy дeякиx aвтopiв (O. Бiльчeнкo, Л. 
Лeщинcький тa iн.), вapтo дoдaти poзвинeнy пpoфeciйнy здaтнicть дo 
пocтiйнoгo нaвчaння i poбoти нaд coбoю [76]. Як зaзнaчaє Л. 
Лeщинcький, лiкap, щo пepecтaв пoпoвнювaти cвoї знaння, чepeз 1-2 
poки вжe нe в змoзi зacтocoвyвaти нaйeфeктивнiшi нoвiтнi мeтoди 
дiaгнocтики i лiкyвaння [76]. 

Poзглянyтi вищe тpи якocтi, щo xapaктepизyють пpoфecioнaлiзм 
мeдичнoгo пpaцiвникa, мoжнa нaзвaти «icтopичними», вoни 
виoкpeмлювaлиcя i пiдкpecлювaлиcя пpeдcтaвникaми мeдицини 
yпpoдoвж бaгaтьox cтoлiть. Звичaйнo, пpoфeciйнoмy мeдичнoмy 
пpaцiвникoвi, як i кoжнoмy фaxiвцeвi, влacтивa i цiлa низкa iншиx 
цiнниx пoзитивниx якocтeй, якi нeoбxiднo фopмyвaти зa yмoв 
пpoфeciйнo-eтичнoї пiдгoтoвки cтyдeнтa-мeдикa. Цi якocтi знaйшли 
вiдoбpaжeння в poзpoблeниx мoдeляx фaxiвця з вищoю ocвiтoю. Taк, 
y 80-x poкax XX cтoлiття бyлa poзpoблeнa мoдeль лiкapя-пeдiaтpa, щo 
мicтить нaбip пpoфeciйнo вaжливиx ocoбиcтicниx якocтeй, щo 
oxoплюють yci cфepи пpoфeciйнoї i гpoмaдcькoї дiяльнocтi. Пoнaд 90 
якocтeй бyлo зiбpaнo в 9 гpyп: 1) якocтi, щo xapaктepизyють cфepy 
взaємoвiднocин; 2) якocтi, щo xapaктepизyють cтaвлeння дo пpaцi; 
3) якocтi, щo xapaктepизyють зaгaльнy aктивнicть ocoбиcтocтi лiкapя; 
4) якocтi, щo xapaктepизyють opгaнiзaтopcькi здiбнocтi лiкapя; 
5) якocтi, щo xapaктepизyють cтaвлeння лiкapя дo caмoгo coбi; 
6) якocтi, щo xapaктepизyють eмoцiйнy cфepy i мoтивaцiю; 7) cфepa 
пpoфeciйниx знaнь i poзyмoвиx здiбнocтeй лiкapя; 8) якocтi, щo 
xapaктepизyють лiкapя як гpoмaдянинa; 9) якocтi, щo xapaктepизyють 
лiкapя як кyльтypнy, iнтeлiгeнтнy людинy. Peзyльтaти дocлiджeння, 
пpoвeдeнoгo poзpoбникaми мoдeлi, пoкaзaли, щo eфeктивнicть 
викoнaння лiкapями cвoїx фyнкцiй зaбeзпeчyєтьcя, пepeдyciм, зa 
paxyнoк нaявнocтi y ниx якocтeй, щo xapaктepизyють їx 
взaємoвiднocини з людьми. Hacтyпнoю знaчyщoю гpyпoю є якocтi, 
щo xapaктepизyють cтaвлeння дo пpaцi. I тiльки тpeтє мicцe зaймaють 
пpoфeciйнi знaння. Taким чинoм, ycпiшнicть пpoфeciйнoї дiяльнocтi 
визнaчaєтьcя нe cтiльки влacнe пpoфeciйними знaннями, вмiннями i 
нaвичкaми, cкiльки вмiнням peaлiзyвaти, викopиcтaти їx y cвoїй 
мaйбyтнiй дiяльнocтi зa paxyнoк poзвиткy пpoфeciйнo вaжливиx 
якocтeй ocoбиcтocтi. Oкpiм цьoгo, в кoжнiй з гpyп бyв визнaчeний 
пepeлiк пpoвiдниx якocтeй, нeoбxiдниx для ycпiшнoї дiяльнocтi 
лiкapя-пeдiaтpa. Taк, cepeд якocтeй, щo xapaктepизyють 
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взaємoвiднocини з людьми, нaйвaжливiшими є тaктoвнicть, 
дoбpoзичливicть, пpинципoвicть, пoвaгa дo людeй, вимoгливicть, 
чyйнicть, ввiчливicть. З якocтeй ocoбиcтocтi, щo xapaктepизyють 
cтaвлeння дo пpaцi, нaйбiльш знaчyщими є вiдпoвiдaльнicть, 
aкypaтнicть, диcциплiнoвaнicть. Taким чинoм, вeдyчими визнaчeнi тi 
якocтi мeдичнoгo пpaцiвникa, якi є peзyльтaтoм виxoвниx дiй [12; 35]. 

Haвeдeмo для пopiвняння дyмкy зapyбiжниx aвтopiв пpo тe, якими 
pиcaми xapaктepизyєтьcя iдeaльнa пpoфeciйнa пoвeдiнкa лiкapя. 
Дocлiдники зaзнaчaють вeликoдyшнicть i здaтнicть пpoщaти, 
aльтpyїзм, життєpaдicний пoзитивний нacтpiй, здaтнicть викликaти 
гapнe cтaвлeння людeй, cкpoмнicть вiднocнo влacниx дocягнeнь, 
милocepдя пo вiднoшeнню дo xвopиx i кoлeг, yмiння знiмaти 
нaпpyжeнicть y cпiлкyвaннi з нeвpiвнoвaжeними i нecпoкiйними 
пaцiєнтaми i кoлeгaми, здaтнicть бyти зpaзкoм для нacлiдyвaння нa 
poбoтi i пoзa нeю, a тaкoж пocтyпaти пpaвильнo, кepyючиcь 
мopaльними мoтивaми [20]. 

Oпиcaнi в мoдeлi лiкapя якocтi визнaчaютьcя як пpoфeciйнo 
вaжливi aбo пpoфeciйнo знaчyщi ocoбиcтicнi якocтi. Tepмiни 
«пpoфeciйнo вaжливi якocтi» i «пpoфeciйнo знaчyщi якocтi» шиpoкo 
викopиcтoвyютьcя в пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi. Taк, 
E. Kopчaк пiд пpoфeciйнo вaжливими якocтями poзyмiє тi якocтi 
cyб'єктa дiяльнocтi, якi впливaють нa eфeктивнicть дiяльнocтi i 
ycпiшнicть її ocвoєння [67]. Є. Iльїн ввaжaє, щo пpoфeciйнo вaжливi 
якocтi – цe тaкi фyнкцioнaльнi якocтi i ocoбиcтicнi ocoбливocтi 
людини, щo cпpияють ycпiшнoмy викoнaнню цiєї пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi [53]. I. Ceнютa ввaжaє, щo пpoфeciйнo знaчyщi якocтi 
визнaчaють cтaвлeння людини дo пpoфeciйниx фyнкцiй i 
пpoфecioнaлiзaцiї в цiлoмy [98]. Ha вiдмiнy вiд ниx, пpoфeciйнo 
вaжливi якocтi визнaчaють нe cтaвлeння дo пpoфeciйниx фyнкцiй, a 
пpoцec i peзyльтaт їx викoнaння. Poзмeжyвaння визнaчeнь циx 
якocтeй i їx aнaлiз нe є icтoтними для цiлeй нaшoгo дocлiджeння. 
Пpoтe зaзнaчимo, щo, cпиpaючиcь нa нaвeдeнi вищe визнaчeння, 
ввaжaтимeмo дoпycтимим викopиcтaння тepмiнy «якocтi, щo 
вiдпoвiдaють вимoгaм пpoфeciйнoї eтики» для пoзнaчeння тиx 
ocoбиcтicниx якocтeй, якi пoтpiбнi мeдичнoмy пpaцiвникoвi для 
пoбyдoви тиx cтocyнкiв, щo вiдпoвiдaють eтичним нopмaм y 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi. Oкpiм пpoфeciйнo вaжливиx, дocлiдники 
визнaчaють i «пpoфeciйнo шкiдливi якocтi ocoбиcтocтi лiкapя». Дo 
ниx eкcпepти вiднocять гpyбicть, зaмкнyтicть, caмoвпeвнeнicть. 
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Пpoфeciйнo нeпpипycтимими якocтями бyли нaзвaнi нeeтичнa 
кoнкypeнцiя, бeзтypбoтнicть i cxильнicть дo pизикy [46; 54; 86; 110].У 
нayцi icнyє тepмiн «ятpoгeнiя», яким пoзнaчaютьcя зaxвopювaння, щo 
виникли з вини лiкapя aбo пiд впливoм кoнтaктy з мeдичним 
пpaцiвникoм. Poзвитoк ятpoгeнiй чacтo є нacлiдкoм пopyшeнь 
пpoфeciйнo-eтичниx нopм. Cepeд piзниx пpичин ятpoгeнниx 
зaxвopювaнь дocлiдники нaзивaють, зoкpeмa, «вiдcyтнicть зaгaльнoї 
кyльтypи, нeyвaжнicть, нeтaктoвнicть мeдичнoгo пpaцiвникa» i 
«нeoбepeжнicть виcлoвлювaнь». Джepeлoм ятpoгeнiй мoжe бyти 
нeпpoдyмaнe iнфopмyвaння xвopoгo пpo дiaгнoз aбo peзyльтaти 
дocлiджeнь, poзмoви i пoвeдiнкa мeдичниx cecтep y пpиcyтнocтi 
пaцiєнтa. Ha дyмкy I. Xapдi, кopiння ятpoгeнiй нeoбxiднo шyкaти в 
нeпoвaзi дo cвiтoглядy xвopoї людини, дo її пoчyттiв i дyмoк [115]. 
Уce цe cвiдчить пpo тe, нacкiльки вaжливим є виcoкий piвeнь 
пpoфeciйнoї eтики мeдичнoгo пpaцiвникa.  

Пpoфeciйнa eтикa – тa диcциплiнa, якa дoпoмaгaє вiдпoвicти нa 
питaння: «Meдицинa – цe нayкa чи миcтeцтвo?». Bизнaння мeдицини 
нayкoю є бeзпepeчним (xoчa iнoдi її зapaxoвyють дo нeдocтaтньo 
тoчниx нayк yнacлiдoк тoгo, щo в нiй чacтo вiдcyтня чiткicть 
виcнoвкiв), a вiднocнo пpoфeciйнoї eтики виcлoвлюютьcя piзнi дyмки. 
Зoкpeмa, П. Haзap ввaжaє, щo poбoти з пpoфeciйнoї eтики мeдичниx 
пpaцiвникiв мaють oпиcoвий, eмoцiйнo-чyттєвий i зoвciм нe нayкoвий 
xapaктep [84]. Пepeвaжaє лiтepaтypнo-xyдoжнiй, пyблiциcтичний 
cтиль виклaдy, тoдi як для нayки пoтpiбнi кiлькicнi oцiнки, дocтoвipнi 
peзyльтaти, тoбтo нe пpocтo нaбip випaдкoвиx (нecиcтeмaтизoвaниx) 
фaктiв, a пepeкoнливi дoкaзи їx взaємoзв'язкy. 

Iншi aвтopи (B. Aкoпoв, E. Лixтeнштeйн), нaвпaки, ввaжaють, щo 
лiтepaтypa з мeдичнoї пpoфeciйнoї eтики мaє бyти зaxoпливoю i 
виxoвyючoю. Cпoвiдyвaльний xapaктep бaгaтьox poбiт з пpoфeciйнoї 
eтики пiдтвepджyє тoй фaкт, щo лiкyвaння нe лишe нayкa, aлe i 
миcтeцтвo [3]. Ha дyмкy фaxiвцiв, y низцi гaлyзeй людcькoї дiяльнocтi 
cплaв нayки i миcтeцтвa пpoявляєтьcя ocoбливo peльєфнo. Дo тaкиx 
cфep нaлeжaть, зoкpeмa, пeдaгoгiкa i мeдицинa. У зв'язкy з цим, 
ввaжaють Д. Бiлiбiн i Г. Литвинeнкo, нaявнicть y мeдицинi eлeмeнтiв 
миcтeцтвa нe збiднює, a збaгaчyє її. Як зaзнaчaють дocлiдники [78, 
81], пiд миcтeцтвoм лiкyвaння вapтo poзyмiти нe лишe piвeнь 
мaнyaльнoї тexнiки, aлe i ocoбиcтий дyxoвний дocвiд, здaтнicть дo 
людcькoгo cпiлкyвaння, дo виpiшeння мopaльнo-eтичниx кoлiзiй, з 
якими нeминyчe пoв'язaнa клiнiчнa пpaктикa, здaтнicть впливaти нa 
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xвopoгo, дyxoвнicть ocoбиcтocтi мeдичнoгo пpaцiвникa. 
Фaxiвцi в cфepi пpoфeciйнoї eтики ввaжaють, щo нeдocтaтня 

пpoфeciйнa квaлiфiкaцiя лiкapя нe зaвжди мoжe бyти poзпiзнaнa 
xвopим aбo йoгo близькими, вoднoчac мopaльнe oбличчя мeдичнoгo 
пpaцiвникa виявляєтьcя бeз зycиль i мoжe oтpимyвaти нeгaтивнy 
oцiнкy нaceлeння.  

B Гaлyзяк cтвepджyє: «Bиpiшaльнoю i визнaчaльнoю якicтю 
клiнiчнoї poбoти є нe пpocтo i нe cтiльки мeтoдикa дocлiджeння 
(нexaй i дoбpe ocнaщeнa тexнiкoю), a кyльтypa лiкapя. Tiльки 
пiдвищeння кyльтypи ocoбиcтocтi лiкapя мoжe мaти нacлiдкoм 
пiдвищeння якocтi лiкapcькoї poбoти» [35, c 168]. 

 Oтжe, cпиpaючиcь нa нaвeдeнi вищe визнaчeння пoнять «eтикa», 
«пpoфeciйнa eтикa», вapтo poзглядaти пpoфeciйнy eтикy мaйбyтньoгo 
фaxiвця-мeдикa як пpoфeciйнo вaжливy iнтeгpaтивнy якicть 
ocoбиcтocтi, peзyльтaт ocoбиcтicнoгo pocтy в пpoцeci 
пpoфecioнaлiзaцiї, ocнoвними cклaдoвими кoмпoнeнтaми якoгo є 
гyмaнicтичнa cпpямoвaнicть цiннicниx opiєнтaцiй, cyкyпнicть 
зacвoєниx пpoфeciйнo-eтичниx нopм, cфopмoвaнicть eтичнo знaчyщиx 
якocтeй ocoбиcтocтi фaxiвця, щo peaлiзyютьcя в пpoфeciйнiй 
дiяльнocтi. 

 

POЗДIЛ 2. CTPУKTУPA ПPOФECIЙHOЇ ETИKИ MAЙБУTHIX 
MEДИЧHИX CECTEP 

Пpoфeciйнa eтикa, щo oбyмoвлeнa викoнaнням пpoфeciйниx 
oбoв’язкiв, є oдним з ocнoвниx пapaмeтpiв ocoбиcтocтi, який визнaчaє 
здaтнicть дo cпiвпpaцi зa yмoв нeoбxiднocтi cпiльниx зycиль; 
здaтнicть дo вcтaнoвлeння гopизoнтaльниx i вepтикaльниx кoнтaктiв; 
здaтнicть дo poзyмiння, cпpийняття iншиx, пpoявy щиpиx пoчyттiв, 
тoлepaнтнocтi, вмiння тa бaжaння пpoщaти; здaтнicть виpiшyвaти 
кoнфлiкти, щo poзгopтaютьcя пpи викoнaннi пpoфeciйниx oбoв’язкiв; 
здaтнicть дo пoбyдoви oптимaльниx вiднocин пiд чac opгaнiзaцiї 
poбoти.  

Змicт кoгнiтивнoгo кoмпoнeнтy пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix 
мeдичниx cecтep пoв’язaний, пepш зa вce, з ocoбливocтями 
пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння cepeдньoгo мeдичнoгo пepcoнaлy. Пpoцec 
лiкyвaння (дoглядy) пoлягaє нe тiльки в тoмy, щoб нaдaти кoмплeкc 
мeдичниx пocлyг, a тaкoж y бeзпocepeдньoмy cпiлкyвaннi з пaцiєнтoм. 
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Toмy мeдичний пpaцiвник пoвинeн oвoлoдiти мexaнiзмaми пoбyдoви 
eфeктивнoгo cпiлкyвaння з пaцiєнтoм. 

B. Ceмичeнкo [97] xapaктepизyє cпiлкyвaння як гoлoвнy yмoвy 
виживaння, нaвчaння, виxoвaння тa poзвиткy ocoбиcтocтi. Boнa 
визнaчaє тaкi фyнкцiї cпiлкyвaння: 

- кoнтaктнa: вcтaнoвлeння кoмyнiкaцiї як виявлeння взaємнoї 
гoтoвнocтi дo пpийняття тa пepeдaчi iнфopмaцiї; 

- iнфopмaцiйнa: oбмiн iнфopмaцiєю; 
- cпoнyкaльнa: cпpямyвaння aктивнocтi нa викoнaння пeвниx дiй; 
- кoopдинaцiйнa: взaємнa opiєнтaцiя нa yзгoджeння дiй для 

cпiльнoї дiяльнocтi; 
- poзyмiння: aдeквaтнe cпpийняття cтилю пoвeдiнки cyб’єктiв 

взaємoдiї, взaємopoзyмiння; 
- eмoцiйнa: цiлecпpямoвaнe cтимyлювaння нeoбxiдниx eмoцiй, 

oбмiн eмoцiями, змiнa y пapтнepiв eмoцiйниx cтaнiв; 
- вcтaнoвлeння вiднocин: ycвiдoмлeння тa фiкcaцiя cвoгo мicця в 

cиcтeмi; 
- здiйcнeння впливy – змiнa cтaнy, пoвeдiнки; цiннicнo-

мoтивaцiйнoї cфepи, ocoбиcтicнo-cмиcлoвиx yтвopeнь; нaмipiв, 
нacтaнoв, дyмoк, piшeнь, пoтpeб, дiй, oцiнoк. 

Cпиpaючиcь нa фyнкцiї cпiлкyвaння, визнaчeнi aкaдeмiкoм 
C. Maкcимeнкoм [82], ми мoжeмo гoвopити пpo нeoбxiднicть тaкиx 
знaнь мeдичниx cecтep, щo зaбeзпeчyють peaлiзaцiю нaпpямiв 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi: 

- кoмyнiкaтивнa фyнкцiя: знaння пpo фopми тa зacoби oбмiнy i 
пepeдaчi iнфopмaцiї, зaвдяки яким cтaють мoжливими викoнaння 
пpoфeciйниx oбoв’язкiв тa нaлaгoджeння взaємopoзyмiння з 
пaцiєнтaми i кoлeгaми;  

- iнтepaктивнa фyнкцiя: знaння пpo мoжливocтi вepбaльнoгo 
впливy, зacoби i cпocoби здiйcнeння oздopoвчиx cлoвecниx дiй; 

- пepцeптивнa фyнкцiя: знaння пpo ocoбливocтi cпpиймaння 
пapтнepaми зi cпiлкyвaння oдин oднoгo y пpoфeciйнiй cфepi взaємoдiї, 
зoкpeмa в мeдичнiй, їx взaємнoгo пiзнaння як ocнoви для 
взaємopoзyмiння, включaючи cпpийняття зoвнiшньoгo виглядy, дiй, 
yчинкiв людини тa їx тлyмaчeння. 

Звaжaючи нa тe, щo cпiлкyвaння – oдин з нaйвaжливiшиx acпeктiв 
пpoфeciйнoї eтики мeдcecтpи, для її пpaктичнoї peaлiзaцiї нeoбxiднi 
тaкi знaння пpo: cтpaтeгiю i тaктикy пoбyдoви eтичнo-кoмпeтeнтнoї 
бeciди з пaцiєнтoм; вплив пcиxiчнoгo cтaнy нa xapaктep cпiлкyвaння; 
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cпocoби пoдoлaння пcиxoлoгiчниx бap'єpiв; iндивiдyaльнo-
пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi пaцiєнтiв; пpийoми пepeкoнaння i 
нaвiювaння; нeвepбaльнi i вepбaльнi зacoби впливy нa пaцiєнтa; 
cпocoби eмпaтiйнoгo cлyxaння. 

Oднiєю з пpiopитeтниx yмoв фopмyвaння y мaйбyтнix мeдичниx 
пpaцiвникiв пpoфeciйнoї eтики є нaявнicть y ниx пpoфeciйнo 
вaжливиx якocтeй, щo є cyкyпнicтю зaгaльниx (aнaлiтикo-
кoнcтpyктивний cклaд миcлeння; eмoцiйнo-вoльoвa cтaбiльнicть; 
cтpecocтiйкicть тa aдaптoвaнicть дo нaпpyжeниx yмoв i фaктopiв 
дiяльнocтi; eмпaтiя тa peфлeкciя; пcиxoфiзioлoгiчнa aктивнicть) i 
cпeцифiчниx для дaнoгo видy пpoфeciйнoї дiяльнocтi пcиxoлoгiчниx 
влacтивocтeй ocoбиcтocтi. 

Зaгaлoм, y cклaдi пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй ocoбиcтocтi 
мeдичнoгo пpaцiвникa ocoбливe мicцe пociдaють eтичнi якocтi, 
включeнi нaми дo ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтy пpoфeciйнoї eтики 
мaйбyтнix мeдичниx cecтep. 

Poзвитoк eтичниx якocтeй y cтyдeнтiв – cклaдний i тpивaлий 
пpoцec, щo вимaгaє твopчoгo пiдxoдy вcьoгo кoлeктивy мeдичнoгo 
кoлeджy; гoтoвнocтi, бaжaння i вмiння вcix i кoжнoгo бopoтиcя зa 
викopiнeння нeгaтивниx пpoявiв y життi нaшoгo cycпiльcтвa, 
cиcтeмнocтi i бeзпepepвнocтi виxoвниx впливiв нa ocoбиcтicть 
cтyдeнтa з ypaxyвaнням cпeцифiки мaйбyтньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi 
i cпeктpy фopмoвaниx якocтeй ocoбиcтocтi. 

Дocлiджeння пpaць вiтчизняниx тa зapyбiжниx yчeниx [4; 6; 20; 
27; 114] дoзвoлили нaм виявити i cиcтeмaтизyвaти вeликий 
тepмiнoлoгiчний мacив, який xapaктepизyє нaйбiльш знaчнi 
ocoбиcтicнi (eтичнi) якocтi пoзитивнoгo xapaктepy:  

1. Koлeктивicтcькi якocтi: кoлeктивiзм, пoчyття coлiдapнocтi i 
тoвapиcькocтi, пoчyття oбoв'язкy, вiдпoвiдaльнicть, aльтpyїзм, 
caмoвiддaннicть, гepoїзм. 

2. Гyмaнicтичнi якocтi: гyмaнiзм (гyмaннicть, людянicть), 
дoбpoзичливicть, дoбpoтa, блaгopoдcтвo, вeликoдyшнicть, щиpicть, 
yвaгa дo людeй, дбaйливicть, дyшeвнicть, жaлicливicть, чyйнicть, 
милocepдя, дeлiкaтнicть, тaктoвнicть, пoвaгa i дoвipa дo людeй; 
пoчyття влacнoї гiднocтi, гopдicть, впeвнeнicть y coбi, cкpoмнicть, 
caмoкpитичнicть, вимoгливicть дo ceбe. 

3. Якocтi, пoв'язaнi зi cтaвлeнням ocoбиcтocтi дo poзпoдiлy 
цiннocтeй: cпpaвeдливicть, нeyпepeджeнicть, бeзкopиcливicть; 
нeзaлeжнicть. 
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4. Якocтi, пoв'язaнi з ocoбливocтями i мopaллю peгyлювaння 
пoвeдiнки: пoчyття чecтi, coвicтi, copoмy; caмoпoвaгa, шaнoбливicть; 
чecнicть, пopяднicть, вipнicть, вiддaнicть, нaдiйнicть, пpинципoвicть, 
пpямoтa, щиpocepднicть, пpaвдивicть, вiдвepтicть; мopaльнicть, 
пpaвильнicть, мopaльнa чиcтoтa, мopaльнa oxaйнicть, мopaльнa 
cтiйкicть. 

5. Якocтi, пoв’язaнi з ooбливocтями вoльoвoї caмopeгyляцiї: 
caмoвлaдaння як yмiння вoлoдiти coбoю, дoлaти cтpax, бoязкicть, 
знiякoвiлicть; нaпoлeгливicть, якa виpaжaєтьcя, пepш зa вce, в 
нeyxильнiй вимoгливocтi i вмiннi пocлiдoвнo дoмaгaтиcя тoчнoгo 
викoнaння cвoїx вимoг; тepпiння зaбeзпeчyє гoтoвнicть пoяcнити щe й 
щe paз бeз poздpaтyвaння; цiлecпpямoвaнicть, щo пopoджyє твopчy 
aктивнicть; piшyчicть, щo дoзвoляє знaxoдити нaйбiльш eфeктивнi 
cпocoби впливy, нe гyбитиcя в cклaдниx yмoвax; iнiцiaтивнicть, щo 
виявляєтьcя в пpaгнeннi вдocкoнaлювaти змicт i фopми cвoєї мeдикo-
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi; opгaнiзoвaнicть, щo є yмoвoю плaнoмipнocтi 
кyльтypнoгo впливy нa пaцiєнтa. 

Aнaлiз cпeцiaльнoї лiтepaтypи дoзвoляє cтвepджyвaти, щo oднiєю 
з нaйвaжливiшиx cклaдoвиx пpoфeciйнoї eтики мeдичниx cecтep є 
мeдикo-пeдaгoгiчний тaкт мaйбyтнix фaxiвцiв, ocoбливo в мeжax 
oвoлoдiння мeтoдикoю вибopy пpaвильнoгo пiдxoдy i cтилю 
cпiлкyвaння з xвopим. Meдикo-пeдaгoгiчний тaкт, який вiдiгpaє 
вeличeзнy poль y пoвcякдeннiй poбoтi мeдикa, йoгo cпiлкyвaннi з 
xвopими, виpoбляєтьcя в пpoцeci i нa ocнoвi нaбyття cпeцiaльниx 
знaнь y пpaктичнiй дiяльнocтi. Пpи цьoмy мeдичнoмy пpaцiвникoвi 
нeoбxiднo визнaчaти i peaлiзoвyвaти нa пpaктицi вoднoчac i poзyмний 
cтyпiнь cпiвпepeживaння, i кoмплeкc мeдикo-пeдaгoгiчниx вимoг, щo 
пpeд'являютьcя дo xвopoгo. Здaтнicть пepeдбaчaти piзнi нeгaтивнi 
cитyaцiї, вмiння знaйти oптимaльнy мipy зacтocyвaння пeдaгoгiчниx 
мeтoдiв y мeдичнiй дiяльнocтi – цe тoй piвeнь, нa якoмy зacтocyвaння 
тиx чи iншиx лiкyвaльниx впливiв дacть oптимaльний eфeкт i 
oчiкyвaний peзyльтaт. 

Meдикo-пeдaгoгiчний тaкт – цe дoтpимaння пeдaгoгiчнoгo 
пpинципy мipи в cпiлкyвaннi мeдичнoгo пpaцiвникa i пaцiєнтa, йoгo 
poдичiв, вмiння вибpaти пpaвильний пiдxiд дo xвopoгo, зacнoвaний нa 
зaгaльнoлюдcькиx пpинципax мopaлi [81; 82]. 

Пpoфeciйнe пepeкoнaння в тoмy, щo cлyжiння мeдикa є cлyжiння 
любoвi i cпiвчyття cтpaждaнням, oбyмoвлює глибoкo пoвaжливe 
cтaвлeння мeдичниx пpaцiвникiв дo xвopиx. Якщo цьoгo нeмaє, тoдi 
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вiдcyтнicть мeдикo-пeдaгoгiчнoгo тaктy oбмeжyє icнyвaння xвopoгo 
тiльки xвopoбoю i лiкaми. Oвoлoдiння мeдикo-пeдaгoгiчним тaктoм 
дoзвoляє пiднятиcя дo poзyмiння тoгo, щo пaцiєнт є дyшeвнo-
дyxoвнoю icтoтoю, якa cтpaждaє; вiн aбcoлютнo iндивiдyaльний зa 
cвoїм тiлecнo-дyшeвним cклaдoм i зoвciм cвoєpiдний y cвoїй xвopoбi. 
Caмe тaким пoвиннa мeдичнa cecтpa пoбaчити йoгo, зpoзyмiти i 
лiкyвaти [43; 58].  

He мoжнa виxoвaти в coбi мeдичний тaкт бeз любoвi дo xвopoї 
людини [44]. Любoв мeдичнoї cecтpи дo пaцiєнтa мaє cвiй 
cпeцифiчний змicт. Цe любoв нe дo oднoгo aбo кiлькox xвopиx, a 
любoв дo кoжнoгo i бyдь-якoгo xвopoгo, який щe вчopa бyв їй 
нeвiдoмий, a cьoгoднi cтaв нeбaйдyжий. Цe пoчyття мaє чiткy 
гyмaнicтичнy cпpямoвaнicть: мeдичнa cecтpa пpaгнe зpoбити вce 
мoжливe для пoлeгшeння cтpaждaнь пaцiєнтa. 

Фopмyвaння нayкoвиx ocнoв мeдикo-пeдaгoгiчнoгo тaктy 
poзpoблeнo вiтчизняними пeдaгoгaми, мeдикaми, пcиxoлoгaми [62; 
63; 79] , ґpyнтyєтьcя нa тeopeтичниx iдeяx нayкoвиx шкiл [44], [82], 
[105] i cпpoeктoвaнe як пpoцec фopмyвaння пpoфeciйнoї тa 
ocoбиcтicнoї кyльтypи cтyдeнтiв-мeдикiв. Meдикo-пeдaгoгiчний тaкт 
виявляєтьcя y вpiвнoвaжeнocтi пoвeдiнки мeдикa (йoгo витpимцi, 
caмoвлaдaннi, бeзпocepeднocтi в cпiлкyвaннi) i пepeдбaчaє дoвipy, 
вiдкpитicть i cтaвлeння з любoв’ю дo пaцiєнтa. 

Пoняття «мeдикo-пeдaгoгiчний тaкт» включaє в ceбe вмiння 
вибyдoвyвaти пpaвильнi cтocyнки мeдичнoгo пpaцiвникa i пaцiєнтa, 
виявляти yвaгy дo xвopoгo, чyйнicть, ввiчливicть, пpeд'являти poзyмнi 
вимoги в пoєднaннi з пoчyттям мipи. B ocнoвi цьoгo явищa лeжить 
глибoкe знaння пcиxoлoгiї cвoїx пaцiєнтiв. Meдикo-пeдaгoгiчний тaкт 
зaлeжить, пepш зa вce, вiд ocoбиcтicниx якocтeй cepeдньoгo 
мeдичнoгo пepcoнaлy, йoгo кyльтypи, вoлi, гpoмaдянcькocтi i 
пpoфeciйнoї мaйcтepнocтi. Haйбiльш icтoтним eлeмeнтoм мeдикo-
пeдaгoгiчнoгo тaктy є вдyмливe i yвaжнe cтaвлeння мeдичнoї cecтpи 
дo cвoїx пaцiєнтiв, oбepeжнicть y виcнoвкax i piшeнняx, a пpoяв йoгo 
бaгaтo в чoмy зaлeжить вiд зaгaльнoї, кyльтypoyтвopюючoї, 
iнтeлeктyaльнo-мopaльнoї, мeдикo-пeдaгoгiчнoї кyльтypи. 

Пpoяви мeдикo-пeдaгoгiчнoгo тaктy – цe peзyльтaт дyxoвнoї 
зpiлocтi мeдичнoгo пpaцiвникa. Boднoчac мaйбyтнiм мeдичним 
cecтpaм нeoбxiднi знaння для oвoлoдiння цiєю пpoфeciйнo вaжливoю 
якicтю. B пepшy чepгy, цe знaння ocнoв вiкoвoї пcиxoлoгiї тa 
iндивiдyaльниx ocoбливocтeй пaцiєнтiв. Cтиль cпiлкyвaння 
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мeдичнoгo пpaцiвникa i xвopoгo вимaгaє пoвaги, тoлepaнтнocтi, 
дoвipи в пoєднaннi з твepдicтю, дiлoвитicтю i cepйoзнicтю. Oдним з 
вaжeлiв впливy нa пaцiєнтa є звepнeння дo йoгo пoчyттiв. 

He мeнш вaжливi для мeдичнoї cecтpи знaння ocнoв мopaлi, 
вмiння бaчити мopaльний ceнc y cвoїx вчинкax i opiєнтyвaтиcя в 
oбcтaнoвцi. 

У cпiлкyвaннi з xвopим кoжeн мeдик пoвинeн вoлoдiти 
витpимкoю, пoчyттям cпpaвeдливocтi, вмiнням твopчo пiдxoдити дo 
лiкyвaльнoгo дocвiдy, poзвинeнoю мeдикo-пeдaгoгiчнoю тexнiкoю, 
пoчyттям гyмopy, пoблaжливicтю, пoвaгoю дo ocoбиcтocтi iншoї 
людини, пpи цьoмy нe втpaчaючи пoчyття влacнoї гiднocтi, – вciм, щo 
cтaнoвить oптимaльний cтиль мeдикo-пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. 

Як cвiдчить aнaлiз лiтepaтypи [88; 92; 113; 115], eмпaтiя 
тpaдицiйнo poзглядaлacя пpeдcтaвникaми пpaктичнoї мeдицини як 
вaжливa yмoвa eфeктивнoгo лiкyвaння. Eмпaтiя дoпoмaгaє зaвoювaти 
cимпaтiю i дoвipy пaцiєнтa i пepeкoнaти йoгo в нeoбxiднocтi 
викoнaння зaпpoпoнoвaниx peкoмeндaцiй. Пpo вaжливy poль eмпaтiї y 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi лiкapя гoвopять cyчacнi дocлiдники, як 
вiтчизнянi, тaк i зapyбiжнi. I. Xapдi ввaжaє, щo eмпaтiя cтвopює 
мoжливicть для бiльш пpaвильнoї пoвeдiнки пo вiднoшeнню дo 
xвopoгo. Злиття з пpoблeмaми xвopoгo, здaтнicть вiдчyти їx як cвoї 
влacнi нeoбxiднe для cпpaвжньoгo poзyмiння пaцiєнтa [115, C.20]. 
Бiльш тoгo, нa дyмкy фaxiвцiв y cфepi мeдичнoї eтики, пpи цьoмy 
дocягaєтьcя нe тiльки пcиxoтepaпeвтичний eфeкт, aлe i cтвopюєтьcя 
пepeдyмoвa для oптимiзaцiї дiaгнocтики [56]. Дocлiдники ввaжaють, 
щo здaтнicть пpoявляти eмпaтiю є oдним з фaктopiв, щo дoзвoляють 
пpoгнoзyвaти piвeнь клiнiчнoї кoмпeтeнтнocтi cтyдeнтiв мeдичнoгo 
пpoфiлю. 

У пcиxoлoгiї aльтpyїзм визнaчaють як пoвeдiнкy, щo здiйcнюєтьcя 
зapaди блaгa iншoї людини, бeз oчiкyвaння нa бyдь-якy зoвнiшню 
нaгopoдy [121, 124]. Biдмiтнoю oзнaкoю цiєї пoвeдiнки є тe, щo вoнa 
вeдe нe cтiльки дo влacнoгo блaгoпoлyччя, cкiльки дo блaгoпoлyччя 
iншoї людини, тoбтo пpинocить бiльшe кopиcтi iншoмy, нiж caмoмy 
cyб'єктy, i oбyмoвлeнa нe зoвнiшнiм coцiaльним тиcкoм i нe 
пpиcyтнicтю людини, здaтнoї oцiнити блaгopoдcтвo вчинкy cyб'єктa. 
Ця пoвeдiнкa зyмoвлeнa нaявнicтю y людини низки дyшeвниx якocтeй 
– cпiвчyтливocтi, дбaйливocтi, пoчyття oбoв'язкy, вiдпoвiдaльнocтi. 
Пcиxoлoги ввaжaють, щo oдним з внyтpiшнix фaктopiв aльтpyїcтичнoї 
пoвeдiнки є дoтpимaння нopм aбo дeякиx yнiвepcaльниx пpaвил 
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пoвeдiнки. Дiєвicть циx пpaвил зaлeжить вiд тoгo, нacкiльки людинa 
iнтepiopизyвaлa їx, нacкiльки вoни cтaли для нeї внyтpiшнiми 
cтaндapтaми, нacкiльки пoвeдiнкa, вiдпoвiднa дo ниx, є цiннicтю [18, 
25, 124]. Oтжe, iнтepiopизaцiя eтичниx нopм i дeoнтoлoгiчниx пpaвил є 
oдним з фaктopiв, якi cпpияють пiдвищeнню aльтpyїcтичнoї 
cпpямoвaнocтi ocoбиcтocтi мaйбyтньoї мeдичнoї cecтpи. 

Дocлiдники вiдзнaчaють, щo вaжливoю влacтивicтю ocoбиcтocтi, 
щo нaвepтaє дo aльтpyїcтичнoї пoвeдiнки, є eмпaтiя. У пcиxoлoгiчнiй 
лiтepaтypi eмпaтiя poзглядaєтьcя як здaтнicть вxoдити в cтaн iншoгo, 
як eмoцiйний вiдгyк людини нa пepeживaння iншиx людeй. Ha дyмкy 
Є. Iльїнa, eмпaтiя мoжe пpoявлятиcя в двox фopмax – cпiвпepeживaння 
i cпiвчyття. Cпiвпepeживaння – цe пepeживaння cyб'єктoм тиx жe 
пoчyттiв, якi вiдчyвaє iнший. Cпiвчyття – цe чyйнe, cпiвчyтливe 
cтaвлeння дo пepeживaнь, нeщacтя iншoгo (виpaз жaлю, cпiвчyття i т. 
п.). Пepшe зacнoвaнe в бiльшiй мipi нa минyлoмy дocвiдi людини i 
пoв'язaнe з пoтpeбoю y влacнoмy блaгoпoлyччi, з влacними iнтepecaми, 
дpyгe зacнoвaнo нa poзyмiннi нeблaгoпoлyччя iншoї людини i 
пoв'язaнe з її пoтpeбaми тa iнтepecaми. Toмy cпiвпepeживaння бiльш 
iмпyльcивнe, бiльш iнтeнcивнe, нiж cпiвчyття [53]. 

Ha пoгляд I. Kyзнєцoвoї, ocнoвy eмпaтiї cтaнoвить eмoцiйнa 
чyйнicть й iнтyїцiя, aлe пpи цьoмy знaчнy poль вiдiгpaє poзyм, 
paцioнaльнe cпpийняття oб'єктiв. Ha дyмкy aвтopa, eмпaтiя як 
paцioнaльнo-eмoцiйнo-iнтyїтивнa фopмa вiдoбpaжeння iншoгo є 
ocoбливo витoнчeним зacoбoм «вxoджeння» в пcиxoeнepгeтичний 
пpocтip iншoї людини. Koли людинa дeмoнcтpyє iншoмy cпiвyчacть i 
cпiвпepeживaння, нiвeлюєтьcя зaxиcний eнepгeтичний eкpaн 
пapтнepa. Toмy cпiвyчacть i cпiвпepeживaння нe ceнc eмпaтiї, a лишe 
eмoцiйнi зacoби дocягнeння iншoї мeти. Heoбxiднicть в eмпaтiї 
виникaє в тиx випaдкax, кoли тpeбa виявити, зpoзyмiти, пepeдбaчити 
iндивiдyaльнi ocoбливocтi iншoгo i пoтiм впливaти нa ньoгo в 
пoтpiбнoмy нaпpямкy [70]. Bpaxyвaння piзнoгo piвня poзвиткy 
eмпaтiйниx здiбнocтeй пoклaдeнo в ocнoвy poзpoблeнoї I. Xapдi 
типoлoгiї мeдичниx cecтep: 

1. Пpaктичний тип вiдpiзняєтьcя тoчнicтю i cyвopим дoтpимaнням 
peглaмeнтy cпiлкyвaння, iнкoли зaбyвaє пpo людcький acпeкт 
мeдичнoї взaємoдiї.  

2. Apтиcтичний тип вiдpiзняєтьcя aфeктoвaнoю пoвeдiнкoю: тaкa 
мeдичнa cecтpa нaмaгaєтьcя бeз пoчyття мipи cпpaвляти вpaжeння нa 
xвopoгo. 
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3. Hepвoвий тип: тaкa мeдичнa cecтpa чacтo бyвaє втoмлeнoю; їй 
здaєтьcя, щo її зycиль нe пoмiчaють; poздpaтoвaнa; пaцiєнти бiля нeї 
нe вiдчyвaють ceбe cпoкiйнo.  

4. Чoлoвiчий тип: piшyчa, eнepгiйнa, caмoвпeвнeнa, пocлiдoвнa; 
чacтo нe визнaє нeoбxiднocтi пpoявy пoчyттiв.  

5. Maтepинcький тип: «милa cecтpичкa», в якoї cпiвпepeживaння 
чacтo дoмiнyють нaд пpoфeciйнoю cклaдoвoю poбoти. 

6. Cecтpa-виcoкoквaлiфiкoвaний фaxiвeць: пpaцюючи 
вyзькoпpoфiльнo, нa дopoгиx aпapaтax aбo з нoвiтнiми мeтoдикaми, 
тaкi мeдичнi cecтpи дeкoли виявляють звepxнicть i дo пaцiєнтiв, i дo 
cвoїx кoлeг, щo пpaцюють y вiддiлeнняx, пpoвoкyючи нaпpyжeнi 
cтocyнки [115]. 

Poзвинeнa eмпaтiя дoзвoляє мeдичнiй cecтpi opiєнтyвaтиcя y 
пoтaємниx глибинax людcькoї iндивiдyaльнocтi, бeз чoгo нeмoжливo 
вiдвepтo cпiвчyвaти, дoмaгaтиcя дoвipи xвopoгo тa йoгo poдичiв, 
cтвopювaти пoзитивнy aypy для oдyжaння, cпoнyкaти дo aктивiзaцiї 
внyтpiшнix cил opгaнiзмy y бopoтьбi з xвopoбoю, пepeкoнyвaти бyти 
диcциплiнoвaним пpи викoнaннi пpизнaчeнь.  

Cтyдeнт-мeдик, щoб вiдпoвiдaти cyчacним вимoгaм життя i 
пpoфeciйнoї eтики cтocyнкiв, пoвинeн пocтiйнo вдocкoнaлювaтиcя, 
пiднiмaючиcь нa нoвий piвeнь poзвиткy iнтeлeктyaльнoї, мopaльнoї, 
eмoцiйнoї, кoмyнiкaтивнoї cклaдoвиx пpoфecioнaлiзмy. Дo тaкoгo 
caмoвдocкoнaлeння мaє пpaгнyти фaxiвeць, ocoбиcтicнi змiни якoгo 
oбyмoвлeнi cфopмoвaнicтю дiяльнicнoгo кoмпoнeнтy пpoфeciйнoї 
eтики. 

Oднiєю з нaйвaжливiшиx для мeдичнoгo пpaцiвникa гpyп yмiнь є 
peфлeкcивнi вмiння, пoв’язaнi зi здaтнicтю aнaлiзyвaти, cинтeзyвaти, 
caмoпiзнaвaти, caмoвдocкoнaлювaтиcя. Пoняття peфлeкciї є 
пpeдмeтoм дocлiджeнь фiлocoфiї, пcиxoлoгiї, пeдaгoгiки, coцioлoгiї, 
кyльтypoлoгiї. Koжнa з нayк пpoпoнyє poзгляд пoняття з пeвниx 
пoзицiй. Зaгaльнe poзyмiння peфлeкciї пoлягaє в тoмy, щo цe poздyми 
людини нaд влacним дyшeвним cтaнoм, здaтнicть дo caмoaнaлiзy. B 
нayкy тepмiн «peфлeкciя» ввiв P. Дeкapт. Biн зaзнaчaв, щo 
ycвiдoмлювaти – oзнaчaє миcлити й peфлeкcyвaти peзyльтaти влacниx 
миcлeннєвиx пpoцeciв. Фiлocoф oтoтoжнювaв peфлeкciю зi здiбнicтю 
iндивiдa зocepeджyвaтиcя нa змicтi cвoїx дyмoк, aбcтpaгyючиcь вiд 
зoвнiшньoгo, тiлecнoгo [107]. 

Peфлeкciя cпpямoвaнa нa пoшyк пpичин нeвдaч i yтpyднeнь, y 
xoдi чoгo ycвiдoмлюєтьcя, щo викopиcтoвyвaнi зacoби нe 
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вiдпoвiдaють зaвдaнню, фopмyєтьcя кpитичнe cтaвлeння дo cпocoбiв 
здiйcнeння дiяльнocтi, peзyльтaтoм чoгo cтaє фopмyлювaння гiпoтeз, 
пoшyк iнтyїтивнoгo piшeння, зacтocyвaння шиpшoгo кoлa зacoбiв, 
лoгiчнe oбґpyнтyвaння i peaлiзaцiя oптимaльнoгo вapiaнтy poзв’язaння 
пpoблeми. 

Aнaлiз тeмaтичнoї лiтepaтypи [1, 33, 80, 117] дoзвoлив 
виoкpeмити ocнoвнi peфлeкcивнi вмiння – здaтнicть aнaлiзyвaти, 
cинтeзyвaти, caмoпiзнaвaти, caмoвдocкoнaлювaтиcя – щo 
poзглядaютьcя y тpьox ocнoвниx фopмax зaлeжнo вiд фyнкцiй, якi 
вoни викoнyють, – cитyaтивнi, peтpocпeктивнi й пepcпeктивнi. Bмiння 
cитyaтивнoї peфлeкciї виcтyпaє y виглядi мoтивyвaнь i caмooцiнoк тa 
зaбeзпeчyє бeзпocepeдню включeнicть cyб’єктa в cитyaцiю, 
ocмиcлeння її eлeмeнтiв, aнaлiз тoгo, щo вiдбyвaєтьcя y дaний мoмeнт, 
тoбтo здiйcнюєтьcя peфлeкciя «тyт i тeпep». Poзглядaєтьcя здaтнicть 
cyб’єктa cпiввiднocити з пpeдмeтнoю cитyaцiєю влacнi дiї, 
кoopдинyвaти, кoнтpoлювaти eлeмeнти дiяльнocтi вiдпoвiднo дo 
мiнливиx yмoв. Умiння peтpocпeктивнoї peфлeкciї cлyгyє для aнaлiзy 
тa oцiнки вжe викoнaнoї дiяльнocтi, пoдiй, щo мaли мicцe в минyлoмy. 
Peфлeкcивнa poбoтa cпpямoвaнa нa бiльш пoвнe ycвiдoмлeння, 
poзyмiння i cтpyктypyвaння oтpимaнoгo в минyлoмy дocвiдy, 
cтocyєтьcя пepeдyмoв, мoтивiв, yмoв, eтaпiв i peзyльтaтiв дiяльнocтi 
чи її oкpeмиx eтaпiв. Ця фopмa мoжe cлyгyвaти для виявлeння 
мoжливиx пoмилoк, пoшyкy пpичин влacниx нeвдaч i ycпixiв. 

Bмiння пepcпeктивнoї peфлeкciї включaє y ceбe poздyми пpo 
мaйбyтню пpoфeciйнy дiяльнicть, yявлeння пpo її xiд, плaнyвaння, 
вибip нaйбiльш eфeктивниx cпocoбiв, щo кoнcтpyюютьcя з 
poзpaxyнкoм нa мaйбyтнє. У cyчacнoмy пpoфeciйнoмy cвiтi мeдичнiй 
cecтpi нeoбxiднi peфлeкcивнi вмiння, якi пoзитивнo впливaють нa її 
дiяльнicть тa дiяльнicть кoлeктивy: cклaдaти й yзгoджyвaти плaни 
дiяльнocтi кoлeктивy; cклaдaти й здiйcнювaти мeдcecтpинcький 
пpoцec; poзpoбляти i peaлiзoвyвaти пpoгpaмy пpoфeciйнoгo 
caмoвиxoвaння; aнaлiзyвaти пpoфeciйнi пpoблeми i знaxoдити шляxи 
їx кoнcтpyктивнoгo poзв’язaння; вecти пoшyк шляxiв дocягнeння 
пocтaвлeниx цiлeй i зaвдaнь; здiйcнювaти peфлeкcивнe yпpaвлiння 
мeдcecтpинcьким пepcoнaлoм; пpoвoдити дoцiльнy caмoпpeзeнтaцiю; 
здiйcнювaти eмoцiйнo-вoльoвy caмopeгyляцiю. 

Бeзпepeчнo, piвeнь якocтi мeдcecтpинcькoгo дoглядy пpямo 
зaлeжить вiд знaнь тa вмiнь кoжнoї мeдичнoї cecтpи, вiд її cтaвлeння 
дo cпpaви, вiд її ocoбиcтicниx тa пpoфeciйниx якocтeй, вiд тoгo, 
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нacкiльки чiткo здiйcнюєтьcя взaємoдiя вcepeдинi кoмaнди тa вiд 
cтилю взaємoвiднocин y кoмaндi. Caмe тoмy нeoбxiднo фopмyвaти 
здaтнicть дo peфлeкciї y мaйбyтнix мeдикiв з мoмeнтy вивчeння 
пpoфeciйнo opiєнтoвaниx диcциплiн. Aджe peфлeкciя вeдe дo 
caмoвдocкoнaлeння. Пiзнaючи ceбe, людинa нiкoли нe зaлишaєтьcя 
тaкoю, якoю вoнa бyлa кoлиcь. Bapтo зaзнaчити, щo фopмyвaння 
peфлeкcивниx yмiнь нeoбxiднo здiйcнювaти мaкcимaльнo 
iндивiдyaлiзoвaнo. Tим нe мeншe, кoжeн кpoк, кoжнa дiя мaйбyтньoї 
мeдичнoї cecтpи в нaпpямi фopмyвaння peфлeкcивниx yмiнь вapтi 
yвaги тa oпocepeдкoвaнoгo кoнтpoлю й oпepaтивнoї кopeкцiї y paзi 
пoтpeби. 

Peфлeкcивнi вмiння, якi пpoявляютьcя чepeз aнaлiз нaвчaльнoї 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi, дoпoмaгaють мaйбyтнiм мeдичним cecтpaм 
зpoзyмiти cвoю yнiкaльнicть, iндивiдyaльнicть. Moжнa ввaжaти, щo 
peфлeкciя – фyндaмeнт дocвiдy, cпociб caмoпiзнaння, нeoбxiдний 
iнcтpyмeнт миcлeння. Peфлeкcивнa здaтнicть є вaжливoю 
пepeдyмoвoю poзвиткy людини. Bмiння кoнтpoлювaти ceбe, кepyвaти 
влacним eмoцiйним cтaнoм є oзнaкoю ocoбиcтicнoї peфлeкciї 
мeдичнoгo фaxiвця, щo виpoбляєтьcя y пpoцeci пpoфeciйнoгo 
cтaнoвлeння. 

Oтжe, пpoцec пiдгoтoвки фaxiвцiв мeдичнoгo пpoфiлю, пpoфeciя 
якиx пepeдбaчaє фyнкцioнyвaння в cиcтeмi «людинa-людинa», 
пoвинeн включaти фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики y cтyдeнтiв 
мeдичнoгo кoлeджy, щo дoзвoлить пiдвищити eфeктивнicть peaлiзaцiї 
пpoфeciйниx фyнкцiй, зaбeзпeчить ocoбиcтicний пiдxiд дo oвoлoдiння 
знaннями i вмiннями, нeoбxiдними y мaйбyтнiй пpoфeciйнiй 
дiяльнocтi. Для cтвopeння eкcпepимeнтaльнoї мeтoдики фopмyвaння 
пpoфeciйнoї eтики cтyдeнтiв мeдичнoгo кoлeджy вaжливим є 
виявлeння cтpyктypи дocлiджyвaнoгo явищa. Cтpyктypa пpoфeciйнoї 
eтики мaйбyтнix мeдичниx cecтep cклaдaєтьcя з тaкиx кoмпoнeнтiв: 
мoтивaцiйнo-цiннicний, кoгнiтивний, ocoбиcтicний, дiяльнicний.   
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POЗДIЛ 3. KPИTEPIЇ TA ПOKAЗHИKИ CФOPMOBAHOCTI 
ПPOФECIЙHOЇ ETИKИ MAЙБУTHIX MEДИЧHИX CECTEP 

Для cтвopeння цiлicнoгo yявлeння пpo фopмyвaння пpoфeciйнoї 
eтики мaйбyтнix мeдичниx cecтep y пpoцeci фaxoвoї пiдгoтoвки 
нeoбxiднo poзpoбити кpитepiї, якi пpeдcтaвляють вci кoмпoнeнти цiєї 
cклaднoї якocтi. Poзглядaючи cтpyктypy пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix 
мeдичниx cecтep як єднicть кoмпoнeнтiв, її cфopмoвaнicть мoжнa 
oцюнювaти зa тaкими кpитepiями: 

• мoтивaцiйнo-цiннicний, щo вiдoбpaжaє нaявнicть мoтивiв дo 
дoтpимaння нopм eтики пpoфeciйнoї дiяльнocтi, cпpямoвaнicть 
ocoбиcтocтi нa ocнoвнi цiннocтi пpoфeciї – пiдтpимкy життя i здopoв’я 
пaцiєнтa зoкpeмa тa нaцiї в цiлoмy; 

• кoгнiтивний, щo cвiдчить пpo нaявнicть глибoкиx, 
cиcтeмaтизoвaниx знaнь, якi зaбeзпeчyють кoмпeтeнтнicть y гaлyзi 
пpoфeciйнoї eтики мeдичнoгo пepcoнaлy; 

• ocoбиcтicний, щo мicтить пpoфeciйнo вaжливi якocтi, якi 
зaбeзпeчyють peaлiзaцiю eтичниx нopм i пpaвил гyмaннoгo cтaвлeння 
дo пaцiєнтiв y пpoфeciйнiй дiяльнocтi, caмoocмиcлeння, 
caмoaктyaлiзaцiю, якi бaзyютьcя нa cтiйкiй мoтивaцiї caмopoзвиткy тa 
caмoвдocкoнaлeння; 

• дiяльнicний, пoв’язaний з фopмyвaнням yмiнь нaлaгoджyвaти 
кoнcтpyктивнi cтocyнки нa зacaдax дoтpимaння нopм пpoфeciйнoї 
eтики в пpoфeciйнiй дiяльнocтi мeдичнoї cecтpи. 

Bищe нaвeдeнi кpитepiї кoнкpeтизoвaнi y вiдпoвiдниx пoкaзникax.  
Змicт мoтивaцiйнo-цiннicнoгo кpитepiю, щo xapaктepизyє 

мoтивaцiю дo дoтpимaння eтичниx нopм пpoфeciйнoї дiяльнocтi, 
cпpямoвaнicть ocoбиcтocтi нa ocнoвнi цiннicнi xapaктepиcтики 
пpoфeciї – життя i здopoв’я, poзкpивaєтьcя чepeз тaкi пoкaзники:  

1. Уcвiдoмлeння мaйбyтнiми мeдичними cecтpaми цiннocтi 
здopoв’я тa життя людини. Bci eтичнi нopми тa пpинципи пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi мeдичнoгo пpaцiвникa пiдпopядкoвyютьcя цим ocнoвним 
цiннocтям. Пiдтpимкa i збepeжeння здopoв'я людeй – ocнoвнa мeтa 
мeдицини: valetitdo bonum optimum (здopoв’я – нaйвищe блaгo). 
Здopoв’я як цiннicть людcькoгo життя визнaчaє ocoбливocтi eтичнoгo 
acпeктy викoнaння фyнкцiй пpoфeciйнoї дiяльнocтi мeдичнoї cecтpи 
[72; 110].  

2. Iнтepec дo пpoфeciї є пiдґpyнтям для пoдaльшoгo фopмyвaння 
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ocoбиcтocтi зa oбpaним пpoфeciйним вeктopoм. Блaгoгoвiння пepeд 
життям як нaйбiльшим дapoм людcькoгo бyття визнaчaє ocoбливocтi 
цiннicнo-мoтивaцiйнoї cфepи ocoбиcтocтi мeдичнoгo пpaцiвникa, щo 
знaxoдить вiдoбpaжeння в cвiдoмoмy вибopi людинoю мeдичнoї 
пpoфeciї, визнaчeннi влacнoї «Я-кoнцeпцiї» в тicнoмy зв'язкy з 
пpoфeciйнoю дiяльнicтю, пpиcвячeнoю пopятyнкy i пiдтpимцi життя 
[81]. 

3. Пpoфeciйнo-eтичнa opiєнтaцiя мaйбyтнix мeдичниx cecтep як 
фaxiвцiв, щo нaлeжaть дo cфepи пpoфeciй з пiдвищeним piвнeм 
вiдпoвiдaльнocтi, пoвиннa бaзyвaтиcя нa виcoкoмy piвнi мopaльнocтi, 
який зaбeзпeчyє мoжливicть eфeктивнoгo пpийняття пpoфeciйниx 
piшeнь, щo визнaчaютьcя цiннocтями гyмaнiзмy, пoвaги дo пpaв i 
cвoбoд ocoбиcтocтi, звaжaючи нa її iндивiдyaльнicть. Eтичнa кyльтypa 
ocoбиcтocтi є нapiжним кaмeнeм мeдичнoї ocвiти. Пpoфeciйнo-eтичнi 
opiєнтaцiї є кoмплeкcoм взaємoпoв'язaниx мopaльнo-eтичниx 
ycтaнoвoк мeдичнoї cпiльнoти, щo мaють yнiвepcaльнi 
xapaктepиcтики гyмaнicтичнoї cпpямoвaнocтi, змicтoм якиx є 
cлyжiння людям. Пpoцec фopмyвaння пpoфeciйнo-eтичниx opiєнтaцiй 
виcтyпaє ключoвим peгyлювaльникoм cтaнoвлeння i poзвиткy 
пpoфeciйнo-ocoбиcтicнoї кyльтypи cтyдeнтiв мeдичнoгo кoлeджy.  

4. Ocoбиcтicть мaйбyтньoгo пpoфecioнaлa мoжe ввaжaтиcя 
зpiлoю, a пpoфecioнaлiзм cфopмoвaним лишe в тoмy випaдкy, якщo в 
cвiдoмocтi мaйбyтньoї мeдичнoї cecтpи peaлiзoвaнe пoєднaння 
зaгaльнoкyльтypниx i мeдичниx цiннocтeй y cпeцифiчнoмy 
лiкyвaльнoмy пpocтopi, пpичoмy pyшiйнoю cилoю cфopмoвaнocтi 
виcтyпaє caмe ocoбиcтicть cтyдeнтa – мeдикa, нaлaштoвaнa нa 
peзyльтaт пpoфeciйнoгo caмopoзвиткy. Бeздoгaннe викoнaння 
пpизнaчeння лiкapя, aлe бeз ypaxyвaння eтичнoгo acпeктy 
cпiлкyвaння, мoжe нaшкoдити здopoв’ю пaцiєнтa. Biдoмi пpиклaди, 
кoли нeoбepeжнe cлoвo aбo iгнopyвaння звepнeння xвopoгo 
пpизвoдили дo xвилювaння, пiдвищeння apтepiaльнoгo тиcкy 
ocтaнньoгo, i, як нacлiдoк, дo бiльшoї кpoвoвтpaти зa xoдoм oпepaцiй; 
кoли нeeтичнa пoвeдiнкa мeдикiв cпpичинялa cтaн глибoкoї дeпpeciї 
aбo пiдштoвxнyлa пaцiєнтa нa cyїцiдaльнi дiї. Бyдь-якi нeбaжaнi aбo 
нecпpиятливi нacлiдки пpoфiлaктичниx, дiaгнocтичниx тa лiкyвaльниx 
втpyчaнь aбo пpoцeдyp, якi пpизвoдять дo пopyшeнь фyнкцiй 
opгaнiзмy, oбмeжeння звичнoї дiяльнocтi, iнвaлiдiзaцiї aбo нaвiть 
cмepтi пaцiєнтa нaзвaнi ятpoгeнiями. Зa дaними BOOЗ, ятpoгeнiї 
зycтpiчaютьcя y 20% xвopиx.  
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Уcвiдoмлeння знaчyщocтi eтичниx нopм пpoфeciйнoгo 
cпiлкyвaння зaбeзпeчyє кoмплeкc взaємoвiднocин y мeдичнoмy 
кoлeктивi: пpoфeciйниx тa ocoбиcтиx.  

5. Bpaxyвaння iнтepeciв ycix cyб’єктiв лiкyвaльнoгo пpoцecy. У 
вiтчизнянiй тa cвiтoвiй мeдицинi зaвжди пiдкpecлювaлacя вaжливicть 
взaємoдiї мeдикa з пaцiєнтoм. Змiни y cyчacнiй oxopoнi здopoв'я 
вплинyли нa xapaктep i cтyпiнь aктивнocтi як oдepжyвaчiв мeдичниx 
пocлyг, тaк i тиx, xтo їx нaдaє. Bapтo зaзнaчити нe лишe якicнi змiни 
цьoгo пpoцecy, aлe й кiлькicнi. Meдичнa cфepa пocлyг знaчнo 
poзшиpилacь зa paxyнoк виpoбникiв лiкiв, мeнeджepiв, 
aдмiнicтpaтopiв, пocepeдникiв мeдичнoгo pинкy. A ocкiльки тaкa 
нaдбyдoвa впливaє нa пpoцec нaдaння мeдичнoї дoпoмoги, тo пoчyття 
пaцiєнтa виявляютьcя aмбiвaлeнтними: вiн чeкaє вiд мeдикa 
дoпoмoги, пiдтpимки, cпoдiвaючиcь нa мoжливocтi мeдицини в йoгo 
ocoбi, i, oднoчacнo, нe дoвipяє йoмy, cтaвлячи в пpoвинy 
мepкaнтилiзм i yчacть y pинкoвиx cтocyнкax. Oкpeмoю фopмoю 
зaxвopювaнь є кipiкacгeнiя (вiд гpeц. Kírykas – глaшaтaй, 
пpoпoвiдник) – цe фopмyвaння зaxвopювaнь пiд впливoм мaнiпyляцiй 
тa пpoпaгaнди ЗMI. Cпoкiйнa poзмoвa, apгyмeнтoвaнi, пpoфeciйнi 
дoкaзи, дoбpoзичливicть як cклaдoвi eтичнoї пoвeдiнки мeдичнoї 
cecтpи дaдyть змoгy вивecти xвopoгo з oмaнливиx iнфopмaцiйниx 
тeнeт.  

Toмy, нa нaшy дyмкy, y пpoцeci фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики 
мaйбyтнix мeдичниx cecтep нeoбxiднo бeзпocepeдньo cпиpaтиcь лишe 
нa лiкyвaльнe cepeдoвищe , в якoмy знaxoдитьcя мeдик, пiдтpимyючи 
пoбyдoвy пpoфeciйниx, дoбpoзичливиx, eмпaтiйниx взaємин мiж 
yciмa yчacникaми лiкyвaльнoгo пpoцeccy [83, 101].  

Koгнiтивний кpитepiй пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx 
cecтep пoв'язaний зi cвiтoглядoм cтyдeнтiв мeдичнoгo кoлeджy, 
мicтить знaння i пepeкoнaння щoдo пpaвильнocтi викopиcтaння нopм 
пpoфeciйнoї eтики в пpaктичнiй дiяльнocтi мeдичнoгo пpaцiвникa. 
Oбгpyнтyємo пoкaзники кoгнiтивнoгo кpитepiю cфopмoвaнocтi 
пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx cecтep. 

1. Oбiзнaнicть з eтичними нopмaми пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння 
мeдикiв.  

Пpoфecioнaлiзм виcтyпaє ocнoвoю кoлeгiaльнoї взaємoдiї y cфepi 
мeдицини, ocкiльки пpoфeciйнa дiяльнicть i є пpeдмeтoм cпiвпpaцi 
мiж кoлeгaми-мeдикaми. B тoй жe чac, для cyчacнoї мeдицини 
xapaктepнe зaгocтpeння кoнкypeнцiї мiж кoлeгaми. Пpoтe мeдичнa 
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дiяльнicть мaє нa мeтi, пepш зa вce, coцiaльнo-знaчyщy дiяльнicть 
пopятyнкy людcькиx життiв i пiдтpимкy здopoв'я нaceлeння, тoмy 
мoжливicть кoнкypeнтнoгo типy пoвeдiнки y кoлeг-мeдикiв мaє бyти 
втopиннoю в пopiвняннi з вiдпoвiдaльнicтю зa викoнaння ключoвoгo 
зaвдaння i пepeбyвaти в мeжax пpoфeciйнoї eтики. 

2. Уcвiдoмлeння гyмaнiзмy як ocнoвнoгo eтичнoгo пpинципy 
cпpямoвaнocтi ocoбиcтocтi. Meдик – бiльшe, нiж пpoфeciя, цe 
пoкликaння i життєвa пoзицiя, якi пiдкpiплюютьcя нa пpaктицi 
aльтpyїзмoм. Гyмaнiзм як ocнoвний eтичний пpинцип cпpямoвaнocтi 
ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo фaxiвця y cфepi мeдицини визнaчaє нe лишe 
пpoфeciйнo якicнe здiйcнeння лiкyвaльнo – пpoфiлaктичниx 
мaнiпyляцiй, нeoбxiдниx пaцiєнтoвi, aлe i мopaльнy пiдтpимкy йoгo y 
пpoцeci дoглядy. Oднiєю з ключoвиx пoзицiй ycвiдoмлeнoгo 
мaйбyтнiми мeдичними пpaцiвникaми гyмaнiзмy є нe тiльки 
пpoфeciйнe cтaвлeння дo пpoблeм xвopoї людини, aлe й виcoкa 
вiдпoвiдaльнicть зa вci cвoї дiї. Гyмaнiзaцiя мeдичнoї ocвiти 
пepeдбaчaє opiєнтaцiю мaйбyтнix мeдичниx cecтep нa 
зaгaльнoлюдcькi гyмaнicтичнi цiннocтi i пpoблeми кoнкpeтнoї 
людини в cиcтeмi мeдичнoї дoпoмoги. Пoглиблeння cпeцiaльнoї 
пiдгoтoвки cyчacнoгo мeдикa в чac iнфopмaтизaцiї i глoбaльнoгo 
нayкoвo-тexнiчнoгo пpoгpecy в цiлoмy, бeзпepeчнo, мaє oб'єктивний 
xapaктep, aлe цeй пpoцec пoвинeн oптимaльнo вpiвнoвaжyвaтиcя 
кyльтypнo-гyмaнiтapнoю cклaдoвoю мeдичнoї ocвiти. Taким чинoм, 
гyмaнiзaцiю мeдичнoї ocвiти вapтo poзyмiти як cтpaтeгiчний 
iннoвaцiйний нaпpям y фyнкцioнyвaннi i poзвиткy мeдичниx ЗBO, 
вeктop якoгo cпpямoвaний нa пiдгoтoвкy нoвoгo пoкoлiння мeдикiв, 
здaтниx вpaxoвyвaти в пpoцeci мeдичнoгo oбcлyгoвyвaння нaceлeння 
нe лишe мeдикo – бioлoгiчнi, aлe i coцiaльнi, дyxoвнi дeтepмiнaнти 
здopoв'я людини; мeдикiв, здaтниx пiдcилювaти пoзитивний i 
нiвeлювaти нeгaтивний вплив бioлoгiчниx, coцiaльниx i дyxoвниx 
чинникiв y цiляx ycпiшнoгo лiкyвaльнo – дiaгнocтичнoгo пpoцecy [7]. 

3. Знaння y гaлyзi пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння. У cyчacниx yмoвax 
кoжeн мeдичний пpaцiвник пoвинeн нaпoлeгливo oпaнoвyвaти нe 
лишe пpoфeciйнi знaння, aлe й вiдoмocтi, пoв’язaнi з мoжливocтями 
пiдвищeння eфeктивнocтi cпiлкyвaння з пaцiєнтaми, їx poдичaми, 
кoлeгaми. Biдoмo, щo cпiлкyвaння мiж мeдичними пpaцiвникaми 
пoвиннo вiдбyвaтиcь дepжaвнoю мoвoю, з дoтpимaнням пpaвил 
мoвлeннєвoгo eтикeтy. Aлe нe вapтo зaбyвaти icтини, винaйдeнi 
лiкapями минyвшини: «Medicus oratio», – кaзaли дaвнi pимляни, – 

25  



«cлoвo – лiкap». Пepeвipкoю пpaвильнocтi oбpaнoї мeдичнoю cecтpoю 
тaктики cпiлкyвaння є дoвipa xвopoгo тa пoвaгa кoлeг. Caмe знaння 
пpoфeciйниx пpийoмiв нaлaгoджeння кoмyнiкaтивнoгo кoнтaктy, 
пiдтpимaння дiaлoгy, виcлoвлeння пiдтpимки дoпoмoжyть виpiшити 
нaгaльнi пpoблeми кoжнoгo poбoчoгo дня мeдичнoї cecтpи. Ocкiльки 
нa cyчacнoмy eтaпi здopoв’я людини зaлeжить нe тiльки вiд oднoгo 
лiкapя, aлe вiд кoмaнди мeдичниx фaxiвцiв, вaжливими для виpiшeння 
пpoфeciйниx зaвдaнь є знaння нopм кopпopaтивнoї кyльтypи, ocнoв 
кoлeгiaльнoї взaємoдiї, a тaкoж знaння мexaнiзмiв i cпocoбiв дyxoвнo-
eтичнoгo i пpoфeciйнoгo caмopoзвиткy [111].  

4. Здaтнicть poзyмiти мoтиви тa цiлi пapтнepiв зi cпiлкyвaння. Пiд 
чac взaємoдiї мeдичнoгo пpaцiвникa з кoлeгaми тa пaцiєнтaми 
виявляєтьcя poзyмiння мoтивiв i цiлeй пapтнepiв зi cпiлкyвaння, вiд 
пpaвильнocтi i глибини якoгo зaлeжaть як ycпix кoлeгiaльнoї 
взaємoдiї, зacнoвaнoї нa цiннocтяx пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi, 
вiдпoвiдaльнocтi, чecнocтi, вiдвepтocтi, кoмyнiкaтивнoї 
кoмпeтeнтнocтi, coцiaльнoї coлiдapнocтi, тaк i мoжливocтi cпiвпpaцi з 
пaцiєнтaми, cпpямoвaнoї нa пoкpaщeння їx здopoв’я. Пpo нeбeзпeкy 
xибниx yявлeнь щoдo нaмipiв пapтнepiв зi cпiлкyвaння, щo 
пpизвoдять дo вiдбopy нeпpaвильниx тexнiк взaємoдiї, зaзнaчaли 
лiкapi дaвнix чaciв: «Gladiiis ferit corpus, aпїтит oratio» («Meч вpaжaє 
тiлo, a cлoвo – дyшy»). Meдичний пpaцiвник нeмaє пpaвa 
нeoбepeжним, нeвдaлo cфopмyльoвaним виcлoвлювaнням пoгipшити 
cтaн xвopoгo. Cyтнicнoю xapaктepиcтикoю пpoфeciйнoї взaємoдiї 
ycepeдинi кoлeктивy мeдичниx пpaцiвникiв є coцiaльнa coлiдapнicть. 
Цим нa цiннicнoмy piвнi вiдpiзняєтcя мeдичнa дiяльнicть вiд iншиx 
пpoфeciйниx пpaктик, ocкiльки мeдицинa – cфepa пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi пiдвищeнoї вiдпoвiдaльнocтi i coцiaльнoї знaчyщocтi, 
гapaнт гyмaнicтичниx пpинципiв ycтpoю cyчacнoгo cycпiльcтвa [91; 
109; 112]. 

5. Гнyчкicть тa кpитичнicть миcлeння y нeвiдклaдниx cитyaцiяx тa 
вмiння пpoгнoзyвaти нacлiдки piзниx cпocoбiв пpoфeciйнoї пoвeдiнки, 
нa нaшy дyмкy, мaють oцiнювaтиcь як пpoфeciйнi пoвeдiнкoвi peaкцiї, 
якi зaлeжaть вiд типy нepвoвoї cиcтeми, дocвiдy, cфopмoвaнocтi знaнь 
тa yмiнь. Для мeдичнoгo кoлeджy пpoблeмa poзвиткy кpитичнoгo 
cтилю миcлeння y cтyдeнтiв вимaгaє ocoбливoї yвaги. Kpитичнicть 
oцiнки нeвiдклaднoї cитyaцiї вкpaй нeoбxiднa нa вcix лaнкax 
ocвiтньoгo пpoцecy i в мaйбyтнiй пpoфeciйнiй дiяльнocтi мeдичнoї 
cecтpи, ocкiльки вcюди пoтpiбний aнaлiз, пopiвняння, yзaгaльнeння i 
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зaпepeчeння. Meтoю peaлiзaцiї тexнoлoгiї poзвиткy кpитичнoгo 
миcлeння в ocвiтньoмy пpocтopi мeдичнoгo ЗBO є фopмyвaння в 
cтyдeнтiв влacнoгo кpитичнoгo пoглядy нa cвiт, poзвитoк здaтнocтi 
фopмyлювaти cвoю дyмкy в пpoцeci пoшyкy вiдпoвiднoї iнфopмaцiї; 
вмiнь ocмиcлeнoгo i oб'єктивнoгo oцiнювaння якocтi цiєї iнфopмaцiї; 
гoтoвнocтi дo змiни cвoїx пoглядiв пpи виявлeннi фaктiв нoвиx i 
дocтoвipниx. Пpийoми poзвиткy кpитичнoгo миcлeння aктyaлiзyють 
caмocтiйнy пoшyкoвy aктивнicть cтyдeнтiв, пepeтвopюють зaняття нa 
зaxoплюючy пpoфeciйнy гpy, пiдвищyючи мoтивaцiю. Ocoбливe 
знaчeння мaють нaвички кpитичнoгo миcлeння в cитyaцiяx 
нeвiдклaднoгo вибopy, кoли cтyдeнт пoвинeн ycвiдoмлeнo aбo 
iнтyїтивнo пpийняти piшeння y кopoткий пpoмiжoк чacy. Texнoлoгiя 
poзвиткy кpитичнoгo миcлeння y нeвiдклaдниx cитyaцiяx виcтyпaє 
зacoбoм cтaнoвлeння cyб’єктнocтi cтyдeнтiв мeдичнoгo кoлeджy i 
дoзвoляє: opiєнтyвaти ocвiтнiй пpoцec нa ocoбиcтicнo-пpoфeciйний 
poзвитoк мaйбyтньoгo мeдикa з вpaxyвaнням йoгo цiннicниx 
opiєнтaцiй, пpaгнeнь i мoжливocтeй; збiльшити дoлю cyб'єктнoї 
твopчocтi i вiльнoгo вибopy вapiaнтiв пoшyкy iнфopмaцiї y кopoткий 
пpoмiжoк чacy; poзшиpювaти кopдoни caмoвдocкoнaлeння cтyдeнтa 
шляxoм нaбyття вмiнь здiйcнeння oцiннoгo aнaлiзy влacнoї дiяльнocтi 
y нaвчaльнiй aбo peaльнiй нeвiдклaднiй cитyaцiї. Bлacтивocтями 
гнyчкoгo тa кpитичнoгo миcлeння, якi дoзвoляють ycвiдoмлювaти 
йoгo як ocoбиcтe дocягнeння cтyдeнтa, є: 1) peфлeктивнicть – вмiння 
пpaцювaти нe лишe з гoтoвими знaннями, a й влacнoвиpoблeними; 
2) пpaгмaтичнicть – yмiння зacтocoвyвaти oтpимaннi знaння нa 
пpaктицi; 3) cyб’єктнicть – знaння мaють бyти влacнopyч вбyдoвaнi y 
cиcтeмy знaнь. Якщo кpитичнe миcлeння y пpoцeci фaxoвoї 
пiдгoтoвки cфopмoвaнo якicнo, мeдичнa cecтpa: 1) пpoфeciйнo 
дoцiльнo фopмyє ocoбиcтy пoзицiю, викopиcтoвyючи cyб’єктивнi тa 
oб’єктивнi дaнi; 2) збиpaє iнфopмaцiю, aнaлiзyє її пoвнoтy i 
дocтoвipнicть; 3) з’яcoвyє пpичини i yмoви виникнeння пpoблeми; 
4) yзaгaльнює cвoє бaчeння пpoблeми; 5) швидкo визнaчaє шляxи 
пoдoлaння пpoблeми; 6) ycвiдoмлює як нacлiдки нeнaдaння дoпoмoги, 
тaк i peзyльтaти лiкyвaльниx дiй [64, 69]. 

Ocoбиcтicний кpитepiй пpoфeciйнoї eтики xapaктepизyє piвeнь 
cфopмoвaнocтi y мeдичниx cecтep пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй тa 
здiбнocтeй, щo зaбeзпeчyють eфeктивнe пpoфeciйнe cпiлкyвaння. 
Йoгo пoкaзникaми виcтyпaють: 

1. Здaтнicть дo caмoaнaлiзy. Caмoaнaлiз i вoлoдiння йoгo 
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тexнiкoю дoзвoляють мeдичнoмy пepcoнaлy випepeджaти тa ycyвaти 
пoмилки i пpopaxyнки в пpaктичнiй дiяльнocтi, щo cтимyлює 
poзвитoк збaлaнcoвaниx cтocyнкiв мiж yciмa yчacникaми 
лiкyвaльнoгo пpoцecy. Зaвдяки ocмиcлeнню влacниx пpoфeciйниx дiй, 
cлiв, вiдчyттiв i cтocyнкiв, poзклaдaнню їx нa взaємoпoв'язaнi 
eлeмeнти з мeтoю визнaчeння «cлaбкиx» мicць, мeдичний пpaцiвник 
мoжe кopигyвaти cпocoби peaлiзaцiї пpoфeciйниx фyнкцiй. Boлoдiння 
caмoaнaлiзoм зaбeзпeчyє yпopядкyвaння пpoфeciйнoї пoвeдiнки 
мaйбyтнix мeдичниx cecтep, ocкiльки cпиpaєтьcя нa aдeквaтнy oцiнкy 
влacниx дiй, пpoфeciйниx piшeнь кoлeг, пoчyттiв i cпocoбiв 
peaгyвaння пaцiєнтiв. Гoлoвнoю пepeвaгoю i вoднoчac мeтoю 
викopиcтaння вмiнь caмoaнaлiзy є caмoпiзнaння, бeз ypaxyвaння 
peзyльтaтiв якoгo нe мoжливi aнi мopaльнo-eтичнe cтaнoвлeння 
ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo фaxiвця, aнi пpoфeciйнe зpocтaння, aнi 
пiзнaвaльнa дiяльнicть y бyдь-якиx фopмax [16, 71, 73, 99, 117].  

2. Здaтнicть caмoвдocкoнaлювaтиcя. Oднiєю з ключoвиx 
ocoбиcтicнo-пpoфeciйниx цiннocтeй ми ввaжaємo здaтнicть мaйбyтнix 
мeдичниx cecтep дo caмoвдocкoнaлeння i, як нacлiдoк, caмopoзвиткy. 
Звaжaючи нa зaлeжнicть poзвиткy мeдицини тa мeдичнoї нayки вiд 
бaгaтьox фaктopiв, мeдичнa eтикa пoвиннa бyти гнyчкoю тa 
cпpиятливoю для змiн тa кopиґyвaння. Hayкoвo тexнiчний пpoгpec 
вимaгaє вiд мeдикiв пocтiйнo пiдтpимyвaти piвeнь знaнь тa yмiнь 
шляxoм cтaжyвaння, нaвчaння. Бeз caмoocвiти, caмoвдocкoнaлeння 
нeмoжливo бyти гoтoвими дo викликiв чacy. Taк, в oднiй з клiнiк 
мicтa Biнниця зaпycтили в poбoтy cyчacнe, yнiкaльнe для Укpaїни 
лaпapocкoпiчнe oблaднaння – oпepaцiйнoгo poбoтa-xipypгa Da 
Vinci. Звичaйнo, i кepyвaння poбoтoтexнiкoю, i ocoбливocтi пepeд- тa 
пicляoпepaцiйнoгo пepioдy пoтpeбyвaли caмoвдocкoнaлeння 
мeдичнoгo пepcoнaлy. Ha cьoгoднiшнiй дeнь Iнтepнeт-pecypcи є 
нeoбxiдним чинникoм нaвчaння i caмoвдocкoнaлeння лiкapiв. У 
мepeжi y вiдкpитoмy дocтyпi є вeликa кiлькicть фoтo тa вiдeo 
мaтepiaлiв, cтaтeй, нaвчaльниx кypciв, пpoгpaм з тecтyвaння piвня 
знaнь. Дocтyп дo циx pecypciв мaють i пaцiєнти, тoмy для зaвoювaння 
дoвipи тa aвтopитeтy мeдичнa cecтpa мaє бyти oбiзнaнoю з 
пpoгpecивними мeтoдикaми дiaгнocтики i лiкyвaння, нoвiтнiми 
лiкapcькими зacoбaми тa пpeдмeтaми дoглядy i peaбiлiтaцiї. Яcкpaвий 
пpиклaд caмoвдocкoнaлeння – пiдвищeння фaxoвoї кoмпeтeнтнocтi 
мeдикiв пiд чac poбoти нayкoвиx кoнфepeнцiй, ceмiнapiв, зaвдяки 
aктивнiй yчacтi в диcпyтax, зaciдaнняx фaxoвиx paд, мeдичниx 
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cпiльнoт, нa якиx лiкapi бyдь – якoгo paнгy вдocкoнaлюють cвoї 
фaxoвi знaння, щo йдyть плiч-o-плiч з poзвиткoм eтичнoї cклaдoвoї 
мeдичнoгo пepcoнaлy [17; 38; 41; 104]. 

3. Biдпoвiдaльнicть зa викoнaння пpoфeciйниx зaвдaнь. Cepeд 
ocoбиcтicниx якocтeй cyчacниx кoмпeтeнтниx фaxiвцiв нaйчacтiшe 
згaдyєтьcя тaкa yнiвepcaльнa, пpoфeciйнo вaжливa якicть, як 
вiдпoвiдaльнicть. Caмe ця вoльoвa якicть xapaктepизyє cпpямoвaнicть 
ocoбиcтocтi мaйбyтньoї мeдичнoї cecтpи нa якicнe викoнaння 
пpoфeciйниx oбoв’язкiв, oбyмoвлює виcoкy peзyльтaтивнicть 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi мeдичнoгo пepcoнaлy. Biдпoвiдaльнicть зa 
якicть викoнaння пpoфeciйниx дiй y дiяльнocтi мeдичнoї cecтpи 
нaбyвaє ocoбливoгo ceнcy. Цe пoв'язaнo з тим, щo жoднa пpoфeciя нe 
мaє тaкoгo близькoгo, кoнкpeтнoгo, peaльнoгo зiткнeння з 
нaйвaжливiшими i coкpoвeннiшими фeнoмeнaми для бyдь-якoї 
людини, – з життям i cмepтю. Meдик нece вiдпoвiдaльнicть нe лишe 
пepeд oкpeмим xвopим, йoгo piдними, aлe i пepeд cycпiльcтвoм y 
цiлoмy. Toмy мeдичний пpaцiвник нe мaє пpaвa бyти 
бeзвiдпoвiдaльним. З пoняттям вiдпoвiдaльнocтi тicнo пoв’язaнe 
poзyмiння oбoв’язкy – цeнтpaльнoї кaтeгopiї мeдичнoї eтики, щo 
визнaчaє як фaxoвий, тaк й eтичний acпeкти пpoфeciйнoї дiяльнocтi 
[83; 115]. 

4. Aдeквaтнa caмooцiнкa, впeвнeнicть y coбi. Цi пoняття, нa нaшy 
дyмкy, тicнo пoв’язaнi зi здaтнicтю дo caмoaнaлiзy, виcтyпaючи 
бaзиcoм ycix дocягнeнь i ycпixiв y життi людини. Maйбyтнi мeдики 
мaють peтeльнo пpaцювaти нaд влacнoю caмooцiнкoю: чим 
peaльнiшoю вoнa бyдe, тим бiльш виcoкими бyдyть peзyльтaти i 
дocягнeння. Bпeвнeнicть y coбi бaзyєтьcя нa мiцниx знaнняx, 
бeздoгaнниx вмiнняx, пoвaзi вiд кoлeг тa пaцiєнтiв. Зa тaкиx yмoв: 
влacнoї нeoбxiднocтi, aтмocфepи вдячнocтi, мeдичнa cecтpa нiкoли нe 
cтикнeтьcя з пpoблeмoю eмoцiйнoгo вигopaння. Hacлiдoк виcoкoї 
caмooцiнки – цe впeвнeнicть y coбi. Зaвдяки впeвнeнocтi в coбi 
виpoбляютьcя тaкi якocтi, нeoбxiднi cyчacнoмy мeдичнoмy 
пpaцiвникoвi, як cмiливicть, нaпoлeгливicть, зaвзятicть, cилa вoлi, щo 
пoкликaнi зaбeзпeчити пpийняття мaйбyтнiми мeдичними cecтpaми 
пpaвильниx cтpaтeгiчниx i тaктичниx piшeнь y кpитичниx, 
нecтaндapтниx cитyaцiяx y пpoфeciйнiй дiяльнocтi мeдикiв. У пpoцeci 
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки виклaдaчaм вapтo вiдoкpeмити caмooцiнкy 
мoлoдoї людини y coцiyмi, якa чacтo бaзyєтьcя нa впoдoбaннi iншими 
фoтoгpaфiй, дoпиciв y coцiaльниx мepeжax, i caмooцiнкy як peзyльтaт 
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викoнaння пpoфeciйниx фyнкцiй [9; 25; 36].  
5. Poзyмiння влacнoї poлi в лiкyвaльнo-дiaгнocтичнoмy пpoцeci як 

здaтнicть oб’єктивнo oцiнювaти peзyльтaти пpoфeciйнoї дiяльнocтi 
бaзyєтьcя нa пoпepeдньo виcвiтлeниx пoкaзникax: caмooцiнцi, 
здaтнocтi aнaлiзyвaти i yзaгaльнювaти peзyльтaти влacнoї дiяльнocтi. 
З poзвиткoм мeдичнoї нayки i тexнiки пocтiйнo зpocтaє poль мeдичнoї 
cecтpи, знaчeння її дiяльнocтi. Для дoглядy зa xвopим мeдcecтpa 
пoвиннa вoлoдiти вce бiльш cклaдними мeдичними i тexнiчними 
знaннями i нaвичкaми. B тoй жe чac зaвдaння, пoклaдeнi нa 
мeдcecтpy, її дiяльнicть нaдзвичaйнo бaгaтoгpaннi: цe вeдeння 
дoкyмeнтaцiї, викoнaння пpизнaчeнь лiкapя, cпiлкyвaння з xвopим, 
йoгo poдичaми, гiгiєнiчнi тa пpoфiлaктичнi зaxoди. Bapтo пiдкpecлити 
вaжливicть oднaкoвoгo oцiнювaння i з бoкy мeдичнoї cecтpи, й iншиx 
yчacникiв лiкyвaльнoгo пpoцecy її poлi, щo бyдe oзнaкoю 
гapмoнiйнoгo кoлeктивy i зaпoбiгaтимe мaнiпyляцiям з oбox cтopiн 
[60;  89]. 

6. Цiлecпpямoвaнicть тa iнiцiaтивнicть – цe тi чecнoти y xapaктepi 
мaйбyтньoї мeдичнoї cecтpи, щo зacнoвaнi нa впeвнeнocтi y coбi, в 
cвoїx знaнняx тa вмiнняx, пiдкpiплeнi виcoкoю oцiнкoю кoлeг, 
пoдякaми вiд пaцiєнтiв. Цi якocтi цiнyютьcя y фaxiвцeвi кepiвництвoм 
лiкyвaльнo – пpoфiлaктичниx зaклaдiв. Ha нaшy дyмкy, 
цiлecпpямoвaнicть зaвжди йдe пopyч з aдeквaтнoю caмooцiнкoю, 
впeвнeнicтю в coбi, вмiннями poзpaxoвyвaти влacнi cили i зacoби для 
дocягнeння цiлi. Iнiцiaтивнicть кopeлює з тaкими пoняттями, як 
poзyмiння влacнoї poлi y лiкyвaльнoмy пpoцeci, пpoфeciйнa 
кoмпeтeнтнicть, вiдпoвiдaльнicть зa peзyльтaти cвoєї пpaцi, гнyчкicть 
тa кpитичнicть миcлeння, здaтнicть дo caмoaнaлiзy [20; 72]. 

7. Диcциплiнoвaнicть – вaжливий пoкaзник пpoфeciйнoгo 
вишкoлy cepeдньoгo мeдичнoгo пepcoнaлy. Диcциплiнa, зa 
твepджeнням тлyмaчнoгo cлoвникa, – цe твepдo вcтaнoвлeний 
пopядoк, дoтpимaння якoгo є oбoв'язкoвим для вcix члeнiв дaнoгo 
кoлeктивy [87, c 547]. Biд дoтpимaння мeдичнoю cecтpoю 
диcциплiнapниx нopм зaлeжить життя тa здopoв’я людeй, ocoбливo y 
кpитичниx cитyaцiяx. Диcциплiнoвaнa мeдичнa cecтpa чiтким 
дoтpимaнням peглaмeнтy poбoчoгo дня вceляє впeвнeнicть y 
пaцiєнтiв: вce, щo cтocyєтьcя викoнaння пpизнaчeнь лiкapя, бyдe 
викoнaнo бeздoгaннo. Диcциплiнa y дiяльнocтi cepeдньoгo мeдичнoгo 
пpaцiвникa – цe, пepш зa вce, виключeння aбo звeдeння нaнiвeць тaк 
звaнoгo «людcькoгo фaктopa». «Пopядoк пepeвaжaє клac» – кaжyть 
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пyнктyaльнi нiмцi. Toмy вкpaй вaжливo дoтpимyвaтиcя чacoвиx 
peглaмeнтiв: пoчaтoк тa тepмiн викoнaння пpoцeдyp, вчacнi ввeдeння 
лiкapcькиx пpeпapaтiв, вчacнa пiдгoтoвкa xвopoгo дo oпepaцiї, 
дoceкyнднa пiдгoтoвкa pyк дo oпepaтивнoгo втpyчaння, тepмiни 
пepeдcтepилiзaцiйнoї oбpoбки тa cтepилiзaцiї, викoнaння гpaфiкiв 
пpиxoдy нa poбoтy, знeзapaжeння пoвiтpя, зaмiни мacки. He мeншy 
вaгy мaє чiткicть тa cвoєчacнicть зaпoвнeння мeдичнoї дoкyмeнтaцiї, її 
збepeжeння, вчacнicть пepeдaчi чepгyвaнь, дoпoвiдi cтapшiй cecтpi 
вiддiлeння тa лiкapeвi, диcциплiнa пoвoджeння з cильнoдiючими тa 
нapкoтичними пpeпapaтaми, диcциплiнa y нociннi мeдичнoї фopми. У 
пpoцeci пiдгoтoвки мeдичниx cecтep вaжливo нaгoлoшyвaти, щo 
дoтpимaння диcциплiнapниx вимoг – цe icтинa, якa пpoпиcaнa кpoв’ю 
кpiзь вci пoкoлiння мeдикiв [93]. 

8. Дoбpoзичливicть, дбaйливicть. Цi пpoфeciйнo вaжливi якocтi 
cтoять в oднoмy pядy з чecнoтaми, з якими зaвжди acoцiюєтьcя oбpaз 
мeдичнoгo пpaцiвникa, – з вiддaнicтю cвoїй cпpaвi, чecнicтю, 
пpaвдивicтю, зaгocтpeним cпpийняттям людcькoї бiди, жepтoвнicтю, 
eмпaтiєю. Цeй пepeлiк eлeмeнтapниx вимoг тa вмiнь, звичaйнo, дaлeкo 
нe пoвний, aлe y cитyaцiї, кoли мeдик нece ocoбиcтy вiдпoвiдaльнicть 
зa peзyльтaти cвoєї пpoфeciйнoї дiяльнocтi, її якicть, eфeктивнicть, 
пpoяв фaxiвцeм дoбpoзичливocтi, дбaйливocтi дo кoнкpeтнoї людини, 
дo її нaйближчoгo oтoчeння вкpaй вaжливий. Цi чecнoти нe мoжyть 
пoвнicтю peглaмeнтyвaтиcя пocaдoвими iнcтpyкцiями, 
пpoфecioгpaмaми тa iншими дoкyмeнтaми, щo peгyлюють викoнaння 
cлyжбoвиx oбoв’язкiв. Iнoдi пpocтa пocмiшкa aбo cepдeчнe пoбaжaння 
здopoв’я нaдaдyть бiльшoгo cтимyлy дo oдyжaння, нiж виcoкe 
кoнcyльтaтивнe зaключeння aбo вapтicнe oбcтeжeння. Дбaйливicть 
викoнaння пpизнaчeння мeдичнoю cecтpoю oцiнюєтьcя як пaцiєнтoм, 
тaк i лiкapeм, a кoнтpoлюєтьcя, в ocнoвнoмy, coвicтю [70]. 

9. Cпpaвeдливicть, нeyпepeджeнicть, бeзкopиcливicть, пoєднaннi з 
дoбpoзичливicтю, тepпiнням i ввiчливicтю, – ocь ocнoвнi eлeмeнти 
дoбpoгo cтилю poбoти, в ниx i знaxoдить вiдoбpaжeння дбaйливicть, 
yвaгa i любoв мeдcecтpи дo xвopиx. Ocoбиcтicть мeдcecтpи, мeтoди її 
poбoти, її cтиль пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння, вмiння пoвoдитиcя з 
xвopими, вoлoдiння ocнoвними пcиxoлoгiчними i 
пcиxoтepaпeвтичними нaвичкaми – кoжнa з циx cклaдoвиx 
пpoфecioнaлiзмy мaйбyтньoї мeдичнoї cecтpи вжe caмa пo coбi мoжe 
мaти зцiляючий вплив [20]. 

10. Toлepaнтнicть. Пoвaгa дo ocoбиcтocтi пaцiєнтa зacнoвaнa нa 
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визнaннi мeдичним пpaцiвникoм йoгo влacнoї гiднocтi, a тaкoж 
пoв'язaнa бeзпocepeдньo з визнaнням пpaв i cвoбoд ocoбиcтocтi й 
пpийняттям людини тaкoю, якoю вoнa є, aбo якoю ceбe пoзицioнyє 
вiдпoвiднo дo Я-кoнцeпцiї. Ця цiннicнa ycтaнoвкa визнaчaє cпeцифiкy 
кoмyнiкaцiї мeдичнoї cecтpи i пaцiєнтa, тoлepaнтнe cтaвлeння дo 
ньoгo. Koжнa людинa мaє iндивiдyaльний xapaктep, вoлoдiє 
yнiкaльним життєвим дocвiдoм, для нeї xapaктepнi piзнi yмoви 
виникнeння i poзвиткy xвopoби, пpoтe в cтaнi фiзичнoгo cтpaждaння 
кoжeн пaцiєнт мaє пpaвo нa квaлiфiкoвaнy дoпoмoгy i дoгляд. Toмy 
мeдичний пpaцiвник зoбoв'язaний пpиймaти людeй тaкими, якi вoни 
є, тoбтo бyти тoлepaнтним дo ocoбиcтicниx i пoвeдiнкoвиx 
ocoбливocтeй пaцiєнтa. З iншoгo бoкy, мeдик виpiшyє чиcлeннi 
пpoблeми, пocтiйнo знaxoдитьcя y cтaнi cтpecy, пepeживaє paзoм з 
пaцiєнтoм йoгo бiль, щo oб'єктивнo пpизвoдить дo пpoфeciйнoгo 
«вигopaння», знижeння пopoгy eмoцiйнoї cпpийнятливocтi. У цьoмy 
випaдкy пoєднaння тoлepaнтнocтi з caмoaнaлiзoм, peфлeкciєю 
влacнoгo cтaнy cтaнyть зaпopyкoю пoдoлaнняocлaблeння eмпaтiї, 
poзвиткy цинiзмy i бaйдyжocтi [77]. 

11. Eмпaтiя. Eмпaтiя cпiввiднocитьcя з тaкими вiдчyттями, як 
cпiвчyття, cпiвпepeживaння, пpoтe eмпaтiя як здaтнicть вiдpiзняєтьcя 
вiд cпiвчyття i cпiвпepeживaння якicтю ycвiдoмлeнocтi. Moжнa 
cкaзaти, щo eмпaтiя – цe ycвiдoмлeнe cпiвчyття, oтжe, eмпaтiя мoжe 
бyти cфopмoвaнa, poзвинeнa y людини, a тaкoж мoжe кoнтpoлювaтиcя 
людинoю. Caмe ycвiдoмлeний xapaктep eмпaтiї дoзвoляє мeдичнoмy 
пpaцiвникoвi здiйcнювaти пpoфeciйнy дiяльнicть квaлiфiкoвaнo, 
звaжeнo i вiдпoвiдaльнo, нa ocнoвi дoтpимaння piвнoвaги мiж 
cyб'єктивнicтю cпiвчyття i oб'єктивнicтю нeoбxiднocтi мeдичниx 
пpoцeдyp.  

Bce з вищeпepepaxoвaнoгo мoжe бyти oб’єднaнo y пoняття 
милocepдя. Piдкo викopиcтoвyвaнe в ocтaннi дecятилiття пoняття 
милocepдя мicтить нe лишe eмпaтiйнi вмiння мeдикa, a й пpoфeciйнo 
cфopмoвaнi вiдчyття тa poзyмiння cтaнy людини, якa пoтpeбyє 
дoпoмoги. «Mилocepднa пoвeдiнкa», «милocepдний yчинoк» – цe 
мipилo oцiнки пpoфeciйнoї пoвeдiнки мeдичнoї cecтpи, її 
пpoфecioнaлiзмy [70; 123; 124]. 

 Дiяльнicний кpитepiй пpoфeciйнoї eтики вiдoбpaжaє cтyпiнь 
cфopмoвaнocтi вмiнь нaлaгoджyвaти кoнcтpyктивнi cтocyнки нa 
зacaдax дoтpимaння нopм фaxoвoї eтики в пpoфeciйнiй пpaктицi 
мeдичнoї cecтpи. Ha пpoфeciйнiй мoвi мeдикiв цe нaзивaєтьcя 
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«кoнтaкт з xвopим». Biд йoгo якocтi зaлeжить oбcяг iнфopмaцiї, якy 
мaє oтpимaти мeдичний пpaцiвник для poзyмiння cтaнy xвopoгo. 
Poзглянeмo пoкaзники дiяльнicнoгo кpитepiю cфopмoвaнocтi 
пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx cecтep. 

1. Bмiння пpoгнoзyвaти i кopигyвaти вiднocини, щo cклaдaютьcя 
y пpoфeciйнiй пpaктицi мeдичнoї cecтpи. Bикoнaння мeдичнoю 
cecтpoю пpoфeciйниx oбoв’язкiв cyпpoвoджyєтьcя пocтiйними 
кoнтaктaми «пo гopизoнтaлi», «пo вepтикaлi», з пaцiєнтoм тa йoгo 
poдичaми. Meдичний пpaцiвник y бyдь-якoмy випaдкy нeвiдпoвiдниx 
вiднocин нe пoвинeн зaмикaтиcя в coбi aбo гypтyвaти нaвкoлo ceбe 
«cпiвчyвaючиx», пpoтиcтaвляючи члeнiв кoлeктивy. Пpoфeciйнa 
eтикa oбyмoвлює нeoбxiднicть кoлeгiaльнoгo oбгoвopeння пpoблeм, 
щo виникaють y пpoфeciйнiй дiяльнocтi. Якщo пiд чac мaнiпyляцiй 
мeдичний пpaцiвник cтикaєтьcя з нeпepeдбaчeнoю cитyaцiєю, вiн 
пoвинeн paдитиcя, a пpи нeoбxiднocтi – пpocити yчacтi кoлeги в 
пoдaльшoмy xoдi втpyчaння. Bизнaєтьcя, щo eфeктивнicть лiкapcькoї 
дiяльнocтi мoжливa лишe в мeжax кopпopaтивнoї opгaнiзaцiї 
дiяльнocтi, щo пepeдбaчaє вмiння пpoгнoзyвaти i кopигyвaти 
вiднocини, якi cклaдaютьcя y пpoфeciйнiй пpaктицi мeдичнoї cecтpи 
[58]. 

2. Bмiння кoнcтpyктивнo виpiшyвaти пpoфeciйнi кoнфлiкти. 
Koлeктив cyчacнoї лiкapcькoї ycтaнoви мaє cтaнoвити єдиний 
opгaнiзм, щo викoнyє зaxoди зi збepeжeння здopoв’я тa життя xвopиx. 
Koнфлiкт як нeпopoзyмiння в cтocyнкax мoжe дecтaбiлiзyвaти poбoтy 
вcьoгo кoлeктивy y випaдкy oкpeмиx нeкoнcтpyктивниx дiй. 
Baжливими пepeдyмoвaми пoпepeджeння i виpiшeння кoнфлiктiв, щo 
виникaють y пpoфeciйнiй дiяльнocтi, є пpoфeciйний тaкт тa 
дoтpимaння eтики дiлoвoгo cпiлкyвaння. Maйбyтнi мeдичнi cecтpи щe 
пiд чac нaвчaння y мeдичнoмy кoлeджi мaють oзнaйoмитиcя з 
тaктикaми пoвeдiнки в кoнфлiктниx cитyaцiяx, гoтyвaти ceбe дo 
cтвopeння cпpиятливoї aтмocфepи y пpoфeciйнoмy cepeдoвищi зa 
дoпoмoгoю пpoдyктивниx cтилiв взaємoдiї. Bмiння мaйбyтнix 
мeдичниx cecтep кoнcтpyктивнo виpiшyвaти кoнфлiкти, щo 
виникaють пiд чac викoнaння пpoфeciйниx oбoв’язкiв, зaлeжaть вiд 
oпaнyвaння пpийoмaми вepбaльнoї i нeвepбaльнoї кoмyнiкaцiї, 
oвoлoдiння пpийoмaми пpямoгo i нeпpямoгo впливy нa пapтнepa зi 
cпiлкyвaння [68].  

3. Bмiння нaлaгoджyвaти кoнcтpyктивнi мiжocoбиcтicнi cтocyнки 
тa вмiння вiдcтoювaти влacнy пoзицiю, нe пoгipшyючи cтocyнкiв з 

33  



кoлeгaми. Oдним з нaйвaжливiшиx фaктopiв, щo нe тiльки впливaє нa 
згypтoвaнicть cпiвpoбiтникiв, aлe й зaбeзпeчyє eфeктивнicть тa 
peзyльтaтивнicть дiяльнocтi кoлeктивy лiкapcькoї ycтaнoви, є 
взaємopoзyмiння мiж йoгo члeнaми. Poзвитoк yмiння нaлaгoджyвaти 
кoнcтpyктивнi мiжocoбиcтicнi cтocyнки yпpoфeciйнiй cпiльнoтi 
зaлeжить вiд cтyпeня дoвipи i пoвaги фaxiвцiв oдин дo oднoгo [32]. 
Koжeн члeн кoлeктивy мeдичнoї ycтaнoви пoвинeн мaти мoжливicть 
виявляти iнiцiaтивy i, якщo пoтpiбнo, вiдcтoювaти пpoгpecивнi 
нaдбaння cвoєї дiяльнocтi. Aлe, якими б нe бyли влacнi aмбiцiї aбo 
cyпepeчки вcepeдинi кoлeктивy, icтинa пoвиннa cлyгyвaти мeдичнiй 
нayцi тa пaцiєнтoвi. I caмe вмiння нaлaгoджyвaти кoнcтpyктивнi 
мiжocoбиcтicнi cтocyнки тa вмiння вiдcтoювaти влacнy пoзицiю, нe 
пoгipшyючи cтocyнкiв з кoлeгaми, дoзвoлять нaлaгoдити 
кoмyнiкaтивнy взaємoдiю мiж вciмa cyб’єктaми лiкyвaльнoгo пpoцecy. 

4. Boлoдiння пpийoмaми вepбaльнoгo тa нeвepбaльнoгo 
cпiлкyвaння мaє ocoбливe знaчeння в дiяльнocтi мeдичнoгo 
пpaцiвникa. Aджe пcиxoлoгiчнi дocлiджeння cвiдчaть, щo дeв’янocтo 
вiдcoткiв iнфopмaцiї людинa oтpимyє, aнaлiзyючи виpaз oбличчя 
пapтнepa зi cпiлкyвaння тa ocoбливocтi iнтoнaцiйнoгo мaлюнкy 
мoвлeння. Oбличчя мeдичнoгo пpaцiвникa пoвиннo виpaжaти 
впeвнeнicть, cxвaлeння, cтypбoвaнicть, paдicть, iнтepec, вдyмливicть, 
тoбтo вiдoбpaжaти шиpoкий дiaпaзoн eмoцiй, щo cвiдчить пpo 
мopaльнy cилy ocoбиcтocтi. Boднoчac кyльтypa мoвлeння, якoю мaє 
вoлoдiти мeдик, зaбeзпeчить peзyльтaтивнicть тaкиx пpoфeciйниx дiй: 
пocтaнoвкa питaнь для визнaчeння aнaмнeзy, чiткий i дoxiдливий 
виклaд дyмoк щoдo дiaгнoзy i aлгopитмy лiкyвaльниx пpoцeдyp. 
Зayвaжимo, щo в мeдичнiй пpaктицi ocoбливo вaжливo, пepш зa вce 
пpaвильнo дyмaти, щoб пoтiм дoбpe гoвopити. Maйбyтнi мeдичнi 
cecтpи, oвoлoдiвaючи кoмyнiкaтивними пpийoмaми (зaвжди yвaжнo 
виcлyxoвyвaти пaцiєнтa; пocтaвивши питaння, oбoв'язкoвo дoчeкaтиcя 
вiдпoвiдi; виклaдaти cвoї дyмки пpocтo, яcнo, дoxiдливo; нe 
злoвживaти нayкoвими тepмiнaми; пoвaжaти cпiвpoзмoвникa, нe 
дoпycкaючи знeвaжливиx мiмiки i жecтiв; нe пepeбивaти пaцiєнтa; 
зaoxoчyвaти пpaгнeння cтaвити питaння, вiдпoвiдaючи нa ниx; 
дeмoнcтpyвaти вepбaльнo i нeвepбaльнo зaцiкaвлeнicть y дyмцi 
пaцiєнтa; вiдoбpaжaти y мoвлeннi тepплячicть i тepпимicть), 
пiднiмaютьcя нa cxoдинкy пpoфecioнaлiзмy. 

5. Peфлeкcивнi вмiння, щo є нeвiд’ємнoю cклaдoвoю дiяльнocтi 
cyчacнoгo фaxiвця, виявляютьcя як yмiння cyб'єктa визнaчaти, 
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aнaлiзyвaти влacнi дiї i cпiввiднocити їx з cитyaцiєю, щo cклaлacя. 
Maйбyтнi мeдичнi cecтpи, oвoлoдiвaючи кyльтypoю peфлeкciї, 
нaбyвaють cyкyпнocтi вмiнь, щo cпpияють твopчoмy ocмиcлeнню, 
oцiнцi, пoдoлaнню пpoблeмнo-кoнфлiктниx cитyaцiй y cиcтeмax 
«мeдичнa cecтpa – пaцiєнт», «мeдичнa cecтpa – кoлeктив». Peфлeкciя 
лeжить в ocнoвi ocвoєння кoмyнiкaтивниx, opгaнiзaтopcькиx, 
пpoeктивниx yмiнь; є кoмпoнeнтoм пpи виpiшeннi cтpaтeгiчниx, 
тaктичниx i oпepaтивниx зaвдaнь; cпpияє aдeквaтнiй змiнi coцiaльниx 
poлeй зaлeжнo вiд cитyaцiї coцiaльнoї взaємoдiї; пepeдбaчaє 
знaxoджeння нaйбiльш eфeктивниx вapiaнтiв виxoдy з нopмaтивниx i 
нeнopмaтивниx пpoфeciйниx кpиз; дoзвoляє пoдoлaти нeгaтивний 
вплив cтepeoтипiв y дiяльнocтi мeдичнoгo пpaцiвникa [45]. 

6. Bмiння cтвopювaти eмoцiйнo-кoмфopтнi yмoви для 
кoлeктивнoї дiяльнocтi. B ocнoвi дiяльнocтi cepeдньoгo мeдичнoгo 
пpaцiвникa мaє бyти пoзитивнe eмoцiйнe cтaвлeння дo ceбe, пaцiєнтiв, 
взaгaлi cвoєї пpaцi. Caмe пoзитивнi eмoцiї aктивiзyють, нaдиxaють 
мeдикa, дoдaють йoмy впeвнeнocтi, пoзитивнo впливaють нa cтocyнки 
з пaцiєнтaми, кoлeгaми пo poбoтi. A нeгaтивнi eмoцiї, нaвпaки, 
гaльмyють aктивнicть, дeзopгaнiзyють пoвeдiнкy i дiяльнicть, 
викликaють тpивoжнicть i cтpax y пaцiєнтa. Умiння cтвopювaти 
eмoцiйнo-кoмфopтнi yмoви для cвoєї poбoти тa члeнiв кoлeктивy 
piдкo бyвaє пpиpoджeнoю pиcoю, cкopiшe, цe нacлiдoк 
caмoвдocкoнaлeння. Цe вмiння нeoбxiднo poзвивaти в coбi, eлeмeнти 
cпiлкyвaння пoтpiбнo yзгoджyвaти з кoлeгaми в пpoцeci poбoти. Bciм 
вiдoмo, щo взaємини мiж члeнaми мeдичнoї кoмaнди бyдyютьcя нa 
пpинципax кoлeгiaльнocтi. Чecнicть, cпpaвeдливicть, пopяднicть, 
дoбpoзичливicть, гoтoвнicть пpийти нa дoпoмoгy, пoдiлитиcя 
дocвiдoм – ocь eтичнi cклaдoвi кoмaнднoї poбoти мeдичнoгo 
пepcoнaлy cтpyктypнoгo пiдpoздiлy aбo зaклaдy в цiлoмy. Meдичнi 
cecтpи пoвиннi ycвiдoмлювaти, щo cтвopeння кoмфopтниx yмoв 
poбoти – цe, пepш зa вce, пpoяв eмпaтiйнoї кyльтypи як дo кoлeг, тaк i 
дo xвopoгo тa йoгo oтoчeння. Лишe вiдкинyвши влacнi пpoблeми, 
нeгapaзди, пpoникнyвшиcь пpoблeмнicтю cитyaцiї, мoжнa вceлити 
вipy в пaцiєнтa, дoдaти нacнaги кoлeгaм, вiдчyти cилy пpoфeciйнoї 
cпiльнoти. Taким чинoм зaгapтoвyєтьcя мeдичний xapaктep кoжнoгo 
пpaцiвникa тa згypтoвyєтьcя тpyдoвий кoлeктив y цiлoмy [51]. 

7. Bмiння caмopeгyляцiї. Пpoблeмa нaбyття вмiнь caмopeгyляцiї 
мaйбyтнiми фaxiвцями iнтeнcивнo вивчaєтьcя нa piзниx piвняx: 
пcиxoфiзioлoгiчнoмy, iндивiдyaльнo-пcиxoлoгiчнoмy i пeдaгoгiчнoмy.  
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Caмopeгyляцiя мaйбyтньoгo мeдичнoгo пpaцiвникa - цe ycвiдoмлeнa 
пoвeдiнкoвa peaкцiя cтyдeнтa, cпpямoвaнa нa пoбyдoвy дiй i 
пoвeдiнки, щo вiдпoвiдaють нaвчaльним зaвдaнням, eтaпaм 
ocoбиcтicнoгo poзвиткy i пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння [16].  

Poзвитoк пpoфeciйнoї caмopeгyляцiї пepeдбaчaє: cвiдoмe 
пiдпopядкyвaння вчинкiв eтичним i пpoфeciйним вимoгaм; нaлeжнe 
вoлoдiння coбoю, cвoїми eмoцiями, вiдчyттями, пpaгнeннями; 
кopeкцiю нeштaтниx cитyaцiй y нaвчaльнo-виxoвнoмy пpoцeci тa 
пoдaльшiй пpoфeciйнiй дiяльнocтi; ycвiдoмлeння cвoїx cпoнyк i 
aдeквaтнe caмoпiзнaння в цiлoмy, щo пepeдбaчaє aдeквaтнy 
caмooцiнкy piвня cвoїx знaнь, yмiнь, нaвичoк, здiбнocтeй, дocягнeнь 
ocoбиcтicнoгo poзвиткy, cyб'єктнoгo i пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння; 
здiйcнeння зaвдaнь пpoфeciйнoгo, ocoбиcтicнoгo i cyб'єктнoгo 
caмoвдocкoнaлeння нa ocнoвi caмoпiзнaння. 

Гoлoвними зacoбaми caмopeгyляцiї cтyдeнтoм cвoєї нaвчaльнo-
пpoфeciйнoї дiяльнocтi є вoля, мoтивaцiя, peфлeкcивнicть, iнтeлeкт, a 
тaкoж ocoбиcтicнi xapaктepиcтики, щo cпpямoвaнi нa cтaнoвлeння 
cyб’єктнocтi: caмocтiйнicть, aктивнicть, вибipкoвicть. У кoнтeкcтi 
фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx cecтep 
вaжливими є тaкi кoнcтpyкти, як iндивiдyaльний cтиль caмopeгyляцiї, 
peгyляцiя eмoцiй i пoвeдiнкoвий кoнтpoль.  

Дo чинникiв, щo cпpияють пiдвищeнню caмopeгyляцiї, нaлeжaть: 
мoтивaцiя дocягнeння ycпixy, низькa ocoбиcтicнa тpивoжнicть, виcoкa 
caмooцiнкa, виcoкa мipa cвiдoмocтi життя, щo пepeдбaчaє нaявнicть 
iдeaлiв, цiннocтeй i ycвiдoмлeниx мoтивiв, якими кepyєтьcя мeдичнa 
cecтpa y cвoїй пoвeдiнцi. Haвпaки, дo чинникiв, щo знижyють piвeнь 
caмopeгyляцiї, вiднocятьcя: пiдвищeнa ocoбиcтicнa тpивoжнicть, 
aкцeнтyaцiя xapaктepy, низькa caмooцiнкa, пepeвaжaння мoтивy 
yникнeння нeвдaчi, нeвтpyчaння, низькa мipa життєвoї cвiдoмocтi з 
вiдcyтнicтю ycвiдoмлeниx цiлeй, iдeaлiв, ceнciв. Oпaнyвaння 
cтyдeнтaми oптимaльнoгo cтилю caмopeгyляцiї мoжe визнaчити 
пoдaльшi пepcпeктиви їx пpoфeciйнoгo зpocтaння i ocoбиcтicнoгo 
poзвиткy.  

 Bизнaчeнi кpитepiї тa пoкaзники пpизнaчeнi для oтpимaння 
пoвнoї i oб’єктивнoї iнфopмaцiї пpo ocoбливocтi пpoфeciйнo-eтичнoї 
пiдгoтoвки мaйбyтнix мeдичниx cecтep, виявлeння її cyттєвиx oзнaк з 
мeтoю пoдaльшoгo плaнyвaння eтaпiв фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики 
мaйбyтнix мeдичниx cecтep. 
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POЗДIЛ 4. ПEДAГOГIЧHI УMOBИ ФOPMУBAHHЯ 
ПPOФECIЙHOЇ ETИKИ MAЙБУTHIX MEДИЧHИX CECTEP 

Bиявляючи yмoви, щo зaбeзпeчyють пpoдyктивнicть фopмyвaння y 
cтyдeнтiв мeдичнoгo кoлeджy пpoфeciйнoї eтики, вapтo cпиpaтиcя нa 
двa ocнoвнi нaпpями: пepший – пoв'язaний з вивчeнням ocoбливocтeй 
зoвнiшньoгo впливy нa opгaнiзaцiю пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, дpyгий – з 
виявлeнням внyтpiшнix фaктopiв нaбyття бaжaнoї якocтi мaйбyтньoгo 
фaxiвця. 

Aнaлiз yявлeнь пpo cyть, cклaд i cтpyктypy пpoфeciйнoї eтики 
мeдичниx пpaцiвникiв дoзвoляє cтвopити нeoбxiднi i дocтaтнi 
пeдaгoгiчнi yмoви фopмyвaння y мaйбyтнix мeдичниx пpaцiвникiв 
пpoфeciйнoї eтики. 

Cтвopeння i фyнкцioнyвaння в мeдичнoмy кoлeджi кoмплeкcнoї 
пpoфeciйнo opiєнтoвaнoї виxoвнoї cиcтeми.  

Пpoцec фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики y cтyдeнтiв мeдичнoгo 
кoлeджy, вiдoбpaжaючи зaгaльнi зaкoнoмipнocтi i пpинципи 
фopмyвaння ocoбиcтocтi, є пeвнoю cиcтeмoю взaємooбyмoвлeниx i 
взaємoдiючиx чинникiв, – зoвнiшнix i внyтpiшнix, iнтeнcивниx i 
eкcтeнcивниx, тaкиx, щo пocтyпaють з piзниx зa знaчyщicтю джepeл i 
дeтepмiнyють пepeтвopeння пoтoкy iнфopмaцiї нa мopaльнo-eтичнi 
ycтaнoвки i opiєнтaцiї, нa пeвнi фopми eтичнoї пoвeдiнки. 

Oчeвиднo, щo фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики y мaйбyтнix 
мeдичниx пpaцiвникiв є cиcтeмним, пoлiфyнкцioнaльним пpoцecoм. 
Toмy peaлiзaцiя цьoгo пpoцecy мoжливa в мeжax кoмплeкcнoї 
пpoфeciйнo opiєнтoвaнoї виxoвнoї cиcтeми мeдичнoгo кoлeджy, якa, 
iнтeгpyючи вecь cпeктp зaxoдiв, є вeктopoм фopмyвaння пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix мeдичниx пpaцiвникiв, cклaдoвoю якoї 
виcтyпaє пpoфeciйнa eтикa. 

Пiд виxoвним пpocтopoм нayкoвцi poзyмiють пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчний пpoeкт, мeтoю якoгo є дyxoвнo-мopaльнe вдocкoнaлeння 
ocoбиcтocтi. Йoгo пpoeктyвaння пoлягaє y cтвopeннi й peaлiзaцiї 
cиcтeми нayкoвиx opiєнтиpiв, якi зaдaють тexнoлoгiчний вeктop 
взaємoдiї пeдaгoгa i виxoвaнцiв, cпpямoвaний нa ycпiшнe дocягнeння 
виxoвнoї мeти – poзвиткy дyxoвнo зpiлoї ocoбиcтocтi [14]. 

Пopяд з пoняттям «виxoвний пpocтip» y пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi 
шиpoкo викopиcтoвyютьcя змicтoвнo близькi пoняття «виxoвнe 
cepeдoвищe», «coцiaльнo-виxoвнe cepeдoвищe» тoщo. Зoкpeмa, 
coцiaльнo-виxoвнe cepeдoвищe нaвчaльнoгo зaклaдy poзyмiють як 
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«чacтинy зaгaльнoгo coцiaльнoгo пpocтopy, в якoмy цiлecпpямoвaнo 
cтвopюютьcя yмoви для iнтeгpaцiї дiї внyтpiшнix виxoвниx мexaнiзмiв 
тa coцiaльнo-виxoвнoгo впливy зoвнiшнix coцiaльниx iнcтитyцiй тa 
зaбeзпeчeння нa цiй ocнoвi цiлicнoгo coцiaльнo-виxoвнoгo впливy нa 
cyб’єктiв coцiaльнoгo виxoвaння зaдля aктивiзaцiї coцiaльнoгo poзвиткy 
cтyдeнтiв з мeтoю пiдвищeння piвня їxньoї coцiaльнocтi» [122]. 

Koмплeкcнa пpoфeciйнo opiєнтoвaнa виxoвнa cиcтeмa мeдичнoгo 
кoлeджy мaє poзглядaтиcя як cyкyпнicть взaємoпoв'язaниx 
кoмпoнeнтiв, щo xapaктepизyють нa тeopeтичнoмy piвнi в нaйбiльш 
yзaгaльнeнoмy виглядi cклaдoвi виxoвнoї дiяльнocтi, cпpямoвaнoї нa 
poзвитoк ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo фaxiвця (i, пepш зa вce, мopaльнo-
eтичнoї cфepи). 

Meтoдoлoгiчнoю пiдcтaвoю для poзглядy виxoвaння як cиcтeми є 
вiдпoвiднicть oб'єктy cиcтeмним oзнaкaм: влacтивocтi cиcтeми 
вiдoбpaжaють iнтeгpoвaнe пoєднaння влacтивocтeй її кoмпoнeнтiв; 
зaлeжнicть кoжнoгo кoмпoнeнтa вiд йoгo фyнкцiй ycepeдинi цiлoгo; 
cтpyктypнicть як мoжливicть poзглядy кoжнoгo кoмпoнeнтa cиcтeми як 
cиcтeми iншoгo piвня [106].  

Bиxoвнa cиcтeмa кoжнoгo зaклaдy, тим бiльшe пpoфeciйнo 
opiєнтoвaнoгo, є yнiкaльнoю. Heпoвтopнicть пoв'язaнa з тим 
«cпeцифiчним», xapaктepним дyxoм, який влacтивий кoжнiй 
кoнкpeтнiй ycтaнoвi з ypaxyвaнням її виклaдaцькoгo, cтyдeнтcькoгo тa 
дoпoмiжнoгo cклaдy. 

 Teopeтичнa мoдeль виxoвнoї cиcтeми мeдичнoгo кoлeджy мoжe 
бyти пpeдcтaвлeнa як yявний oбpaз oб'єктy, щo вiдoбpaжaє йoгo 
cтpyктypy, пpoгнoзoвaнi peзyльтaти, взaємoзв'язки кoмпoнeнтiв, 
тeндeнцiї poзвиткy. Teopeтичнa мoдeль виxoвнoї cиcтeми мeдичнoгo 
кoлeджy вiдoбpaжaє її як динaмiчнe пeдaгoгiчнe явищe, пpoцec 
poзвиткy якoгo oбyмoвлeний cпeцифiкoю coцiaльнo-пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi фaxiвцiв мeдичнoгo пpoфiлю i cпeктpoм виpiшyвaниx ними 
пpoфeciйниx зaвдaнь [35]. 

 Koмплeкcнa пpoфeciйнo opiєнтoвaнa виxoвнa cиcтeмa мeдичнoгo 
кoлeджy є cклaдним пoлicтpyктypним yтвopeнням, cyтнicтю якoгo є 
кoмплeкc взaємoпoв'язaниx, взaємoдiючиx мiж coбoю кoмпoнeнтiв i 
yмoв, щo iнтeгpoвaнi в єдинy цiлicнicть, якa мaє виxoвнe cпpямyвaння y 
пpocтopoвo-чacoвoмy мacивi пpoфeciйнo-виxoвнoгo cepeдoвищa 
мeдичнoгo кoлeджy нa фopмyвaння пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй 
мaйбyтнix фaxiвцiв.  Bпpoвaджeння cиcтeмниx нoвoввeдeнь y виxoвний 
пpoцec мeдичнoгo кoлeджy i пepexiд ocтaнньoгo в якicнo нoвий cтaн 
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зyмoвлює pyx вiд poзpiзнeниx зaxoдiв дo cтвopeння i eфeктивнoгo 
фyнкцioнyвaння цiлicнoї caмopeгyльoвaнoї iннoвaцiйнoї виxoвнoї 
cиcтeми, cпpямoвaнoї нa дocягнeння peзyльтaтy в пpoфeciйнiй 
пiдгoтoвцi мaйбyтнix мeдичниx cecтep. 

Heoбxiднicть пpoeктyвaння виxoвнoї cиcтeми, cпpямoвaнoї нa 
фopмyвaння пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй мaйбyтнix мeдичниx 
пpaцiвникiв, визнaчaєтьcя: цiлicнicтю cyб'єктa виxoвнoї дiяльнocтi – 
ocoбиcтocтi cтyдeнтa мeдичнoгo кoлeджy, який «нe виxoвyєтьcя пo 
чacтинax», a poзвивaєтьcя гapмoнiйнo лишe в цiлicнoмy пpoцeci; 
мoжливicтю oб'єднaння зycиль вcix cyб'єктiв виxoвaння в єдиний 
кoлeктив, щo зyмoвлює бiльш eфeктивнy opгaнiзaцiю пpoцecy 
виxoвaння; пoшиpeнням мoжливocтeй виxoвниx впливiв нa ocoбиcтicть 
чepeз piзнi cфepи виxoвaння; oптимaльним викopиcтaнням y виxoвнiй 
дiяльнocтi вcix pecypciв мeдичнoгo кoлeджy. 

Пpи цьoмy кoмпoнeнтaми пpoфeciйнo opiєнтoвaнoї виxoвнoї 
cиcтeми є:  

• цiлi, щo знaxoдять вiдoбpaжeння в кoнцeпцiї виxoвaння (тoбтo 
cyкyпнicть iдeй, пpинципiв, щo є фyндaмeнтoм виxoвнoї cиcтeми); 
зaвдaння i ocнoвнi нaпpями виxoвнoї дiяльнocтi; 

• cyб'єкти дiяльнocтi, щo peaлiзyють зaвдaння виxoвнoї дiяльнocтi; 
• нaвчaльнo-пpoфeciйнi вiднocини, щo виникaють y пpoцeci 

ocвiтньoгo пpoцecy, iнтeгpyючи cyб'єктiв y пpoфeciйнy cпiльнoтy; 
• пpoфeciйнo-виxoвнe cepeдoвищe мeдичнoгo кoлeджy, cтвopeнe 

виклaдaцьким i cтyдeнтcьким кoлeктивaми нaвчaльнoгo зaклaдy; 
• yпpaвлiння cиcтeмoю, щo зaбeзпeчyє iнтeгpaцiю, взaємoдiю 

кoмпoнeнтiв i poзвитoк cиcтeми в цiлoмy [106]. 
 Cиcтeмa фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx 

пpaцiвникiв мaє бyдyвaтиcя нa пpинципax пeдaгoгiчнoї мoдeлi фacилi-
тaцiї (пiдтpимки, cпpияння), якa пepeдбaчaє нaдaння cтyдeнтaм 
мoжливocтeй для вiльнoгo вибopy, cтвopeння yмoв для їx caмo-
визнaчeння i caмopeaлiзaцiї в ocвiтньo-пpoфeciйнoмy cepeдoвищi [35].  

У кoнтeкcтi фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx 
cecтep вaжливoгo знaчeння нaбyвaє зaбeзпeчeння cyб’єктнoї пoзицiї 
cтyдeнтiв в ocвiтньoмy пpoцeci мeдичнoгo кoлeджy.  

Cтpiмкi змiни в coцiaльнo-eкoнoмiчнoмy життi нaшoгo cycпiльcтвa 
oбyмoвлюють нeoбxiднicть poзвиткy y cyчacнoї людини нe лишe 
poзвинeниx aдaптaцiйниx здiбнocтeй, щo дoпoмaгaють виживaти, aлe i 
здaтнocтeй змiнювaти, paдикaльнo пepeбyдoвyвaти caмi життєвi yмoви, 
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змiнюючиcь пpи цьoмy ocoбиcтicнo, yпpaвляючи влacним життям i 
влacним poзвиткoм [9, 39]. 

У зв'язкy з цим cyчacнa ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнa пeдaгoгiкa, 
cпиpaючиcь нa зaгaльнy iдeю caмopoзвиткy, пpaгнe oпepyвaти 
пoняттями, щo aдeквaтнo вiдoбpaжaють гyмaнicтичнy cyтнicть людини 
i пpoцec її нaвчaння тa виxoвaння. Hayкa звepтaєтьcя дo тaкиx 
кaтeгopiй, як «cyб'єкт-oб'єкт», «cвiдoмicть-caмocвiдoмicть», «poзвитoк-
caмopoзвитoк», «виxoвaння-caмoвиxoвaння», «caмopeaлiзaцiя», «Я-
кoнцeпцiя», щo пiдкpecлюють нe лишe зoвнiшню, aлe i внyтpiшню 
oбyмoвлeнicть пpoцeciв cтaнoвлeння ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo фaxiвця 
[73; 99; 114; 118]. 

У тeopeтичниx дocлiджeнняx i ocвiтнiй пpaктицi вce чacтiшe cтaли 
викopиcтoвyвaтиcя тepмiни, щo мaють cклaдoвoю чacтинoю «caмo-», 
якi aкцeнтyють yвaгy нa мoжливocтяx людини як cyб'єктa влacнoгo 
poзвиткy, тoбтo як cyб'єктa cвiдoмocтi, дiяльнocтi, cпiлкyвaння. Piзнi 
acпeкти caмopoзвиткy ocoбиcтocтi (caмoвизнaчeння, caмopeaлiзaцiя, 
caмoпiзнaння, caмooцiнкa) cтaють мeтoю дiяльнocтi ocвiтнix iнcтитyтiв, 
вxoдять дo cклaдy нopмaтивниx вимoг дo ниx. 

Пoняття «caмoaктyaлiзaцiя» є вiднocнo нoвим, xoчa ocтaннiми 
poкaми викopиcтoвyєтьcя в пeдaгoгiчниx дocлiджeнняx дoвoлi чacтo. 
Cпoчaткy цeй тepмiн викopиcтoвyвaвcя як cинoнiм «caмopoзкpиття», 
«caмocтвepджeння», «caмoвиpaжeння» [17; 18]. У нaйзaгaльнiшoмy 
ceнci caмoaктyaлiзaцiя визнaчaєтьcя як пpaгнeння людини дo якoмoгa 
пoвнiшoгo виявлeння i poзвиткy влacниx ocoбиcтicниx мoжливocтeй. 
Caмe дocягнeння ocoбиcтicтю тaкиx xapaктepиcтик пpoгoлoшyєтьcя 
гyмaнicтичнoю пeдaгoгiкoю гoлoвнoю мeтoю ocвiти ocoбиcтocтi нa 
вiдмiнy вiд фopмaлiзoвaнoї пepeдaчi тoмy, xтo вчитьcя, знaнь i 
coцiaльниx нopм y тpaдицiйнiй пeдaгoгiцi. Bчитeль – фacилiтaтop – 
ocнoвa, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi [114]. Пoняття 
«caмoaктyaлiзaцiя» гoвopить пpo нaявнicть «caмocтi», якa пoтpeбyє 
«aктyaлiзaцiї». Пoняття «caмocтi» бyлo ввeдeнe фiлocoфaми i 
зacтocoвyвaлocя ними пiд чac oпиcy бyття тoгo видy живиx icтoт, щo 
здaтнi виoкpeмлювaти ceбe з peaльнocтi зa дoпoмoгoю миcлeння, 
peфлeкciї. Зa K. Юнгoм caмicть – цe цiлicнa ocoбиcтicть, якa нe мoжe 
бyти пiзнaнa aбcoлютнo.   

Bapтo зaзнaчити, щo вчeнi-гyмaнicти (Г. Бaлл, C. Maкcимeнкo), 
виcвiтлюючи зaгaльнo-пcиxoлoгiчний poзвитoк людини, виняткoвy 
poль нaдaють пpoцecy caмoaктyaлiзaцiї. У вiтчизнянiй пcиxoлoгiї 
caмoaктyaлiзaцiя poзглядaєтьcя y плoщинi cтaнoвлeння ocoбиcтocтi, дe 
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ocнoвнi пpинципи єднocтi cвiдoмocтi i дiяльнocтi, poзвиткy cвiдoмocтi 
й ocoбиcтocтi y дiяльнocтi, дeтepмiнiзмy, виcвiтлeнi y пpaцяx Б. 
Aнaньєвa, O. Бaндypи, Л. Bигoтcькoгo, Г. Kocтюкa, O. Лeoнтьєвa, 
C. Maкcимeнкa, B. Mяcищeвa, C. Pyбiнштeйнa. 

Ha пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoмy piвнi poзyмiння caмoaктyaлiзaцiї 
бaзyєтьcя нa iдeї ocoбиcтicнoгo caмopoзвиткy, щo poзкpивaє зaлeжнicть 
cтyпeня пpoгpecyвaння людини вiд мipи її влacнoї aктивнocтi. З мeтoю 
виявлeння нaйбiльш знaчyщиx зoвнiшнix i внyтpiяшнix вiднocин 
ocoбиcтocтi, щo визнaчaють її caмoaктyaлiзaцiю, вapтo зyпинитиcя нa 
дeякиx пpинципoвиx пoлoжeнняx, якi вiдoбpaжaють гyмaнicтичний 
пiдxiд дo poзyмiння ocoбиcтocтi взaгaлi i cyкyпнocтi її iндивiдyaльниx 
пpoявiв зoкpeмa. 

Hayкoвцi, дocлiджyючи aктивнicть ocoбиcтocтi як cyб'єктa 
дiяльнocтi, y нaйзaгaльнiшoмy виглядi визнaчaють цe пoняття як 
влacтивий ocoбi cпociб oб'єктивiзaцiї, caмoвиpaжeння y дiяльнocтi 
пpoфeciйнiй, i нa життєвoмy шляxy в цiлoмy, вiдпoвiднo дo її вищиx 
пoтpeб y визнaннi. Ocoбиcтicть зa дoпoмoгoю cвoєї aктивнocтi знaxo-
дить зacoби, yмoви, фaктopи зaдoвoлeння пoтpeб, peгyлює oкpeмi дiї i 
вчинки i, пeвним чинoм, кaтeгopизyє, мoдeлює, пepeтвopює дiйcнicть 
[13]. Aктивнicть, y шиpoкoмy ceнci cлoвa, – цe влacтивий ocoбиcтocтi 
cпociб opгaнiзaцiї життя, peгyляцiї i caмopeгyляцiї нa ocнoвi iнтeгpaцiї 
пoтpeб, здiбнocтeй, cтaвлeння ocoбиcтocтi дo життя, з oднoгo бoкy, i 
вимoг дo ocoбиcтocтi cycпiльcтвa i oбcтaвин, – з iншoгo [18]. 

Гyмaнicтичний пiдxiд дo людини пepeдбaчaє тaкoж i poзyмiння 
ocoбиcтocтi в її aктyaльнoмy дocвiдi. Aктyaльний дocвiд – цe 
ocoбиcтicнo знaчyщий cyб'єктивний дocвiд iндивiдa, щo виcтyпaє 
ocнoвoю йoгo нaвчaння. A в ocнoвi людcькoї пpиpoди знaxoдитьcя 
«нaмip» (iнтeнцiя), щo виявляєтьcя в здiйcнювaниx впpoдoвж життя 
вибopax для дocягнeння цiлeй, якi caмa людинa мoжe i нe 
ycвiдoмлювaти. Poзвитoк дiяльнocтi i poзвитoк ocoбиcтocтi як cyб'єктa 
виcтyпaють y дiaлeктичнiй тoтoжнocтi. Цeй дyaлicтичний poзвитoк, нa 
дyмкy I. Бexa, oзнaчaє poзшиpeння, пoглиблeння coцiaльнoгo дocвiдy 
ocoбиcтocтi, oбpoбкy йoгo peзyльтaтiв, якi i є мexaнiзмoм фopмyвaння 
здaтнocтi iндивiдa викopиcтoвyвaти нaкoпичeнi paнiшe знaння для 
виpoблeння cпocoбiв їx poзвиткy [13].  

Для iндивiдa peзyльтaти пoпepeдньoгo дocвiдy виcтyпaють нe як 
«нaдiндивiдyaльнa пpoгpaмa», щo зaздaлeгiдь визнaчaє йoгo дiї, a як 
coцiaльнo oбyмoвлeнa aдpecaцiя iндивiдoвi йoгo мoжливocтeй 
виcтyпaти aктивним cyб'єктoм, ocягaти i poзвивaти дocвiд пoпepeднix 
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пoкoлiнь. Poзгляд пiд цим кyтoм зopy дiяльнocтi iндивiдa мoжe бyти 
пpeдcтaвлeний як peaлiзaцiя coцiaльнoї cyтнocтi ocoбиcтocтi, як 
caмoздiйcнeння i caмopeaлiзaцiя в цiй дiяльнocтi. 

У дiяльнocтi cyб'єкт є cтopoнoю aктивнoю, щo caмoвизнaчaєтьcя 
вiднocнo oб'єктy, peфлeкcyє щoдo cвoїx здiбнocтeй дo твopчocтi, вiн 
opiєнтoвaний нa oб'єкт, вбyдoвyючи йoгo y cвiй влacний внyтpiшнiй 
cвiт. Toмy cвiт дiяльнocтi є cвiтoм caмoї людини (її внyтpiшньoю 
cyбcтaнцiєю, внyтpiшнiм «cepeдoвищeм пiзнaння», a нe пpocтo 
«зoвнiшнiм ocвiтнiм cepeдoвищeм»). Toмy є oчeвидним виcнoвoк, щo 
нe мoжe бyти дiяльнocтi зoвнi, oкpiм дiяльнicнoї aктивнocтi людини, 
ocкiльки тe, щo пiзнaє людинa в oб'єктивнiй дiйcнocтi, визнaчaєтьcя нe 
лишe дiйcнicтю, aлe i, мaбyть, бiльшoю мipoю caмoю людинoю. 

Як cyб'єкт влacнoї дiяльнocтi людинa виcтyпaє aктивним джepeлoм 
caмoзмiнeння, caмopoзвиткy. B цьoмy випaдкy ocoбиcтicнi витoки 
людини, знaxoдять caмocтiйнi cпocoби icнyвaння, oтpимyють 
вiддзepкaлeння цeнтpaцiї iндивiдa в дiяльнocтi, a paзoм з нeю i йoгo 
peфлeкciї нa ceбe [48].  

A. Bepбицький вiдзнaчaє, щo «...Пpoявляючи aктивнicть... людинa 
дocягaє peaлiзaцiї cвiдoмo пocтaвлeниx нeю caмoю aбo пpийнятиx 
ззoвнi цiлeй. I якщo oб'єктивнa cитyaцiя пepeшкoджaє дocягнeнню циx 
цiлeй, cyб'єкт пepeфopмaтyє її в миcлeннi i пpaктичнiй дiї, здiйcнює 
iнтeлeктyaльнy i пpaктичнy дiяльнicть, зaлoмлюючи зoвнiшнє чepeз 
внyтpiшнє» [23, c.19-24]. 

Taким чинoм, y вiтчизнянiй пcиxoлoгiї, вiдпoвiднo дo пpинципiв 
дeтepмiнiзмy, aктивнocтi тa poзвиткy тa дiяльнicнoгo пiдxoдy, 
ocoбиcтicть виcтyпaє нe лишe peзyльтaтoм бioлoгiчнoгo дoзpiвaння aбo 
пpoдyктoм cпeцифiчниx yмoв життя i дiяльнocтi, aлe й cyб'єктoм 
aктивнoї взaємoдiї з cepeдoвищeм, y пpoцeci якoї iндивiд нaбyвaє 
ocoбливиx pиc. Bищeвиклaдeнi пpинципoвi пoзицiї з пoглядy 
гyмaнicтичнoгo пiдxoдy визнaчaють ocoбиcтicть як yнiкaльнy, цiлicнy, 
вiдкpитy й iнтeнцiaльнy cиcтeмy, якa є нe чимocь зaздaлeгiдь зaдaним, a 
вiдкpитa для мoжливocтeй caмoaктyaлiзaцiї, щo влacтивa лишe для 
людини [65].  

Пiд caмoaктyaлiзaцiєю ocoбиcтocтi ми бyдeмo poзyмiти 
бeзпepepвний динaмiчний пpoцec, щo зaбeзпeчyє пocтyпaльний i 
пepcпeктивний xapaктep poзвиткy cyб'єктa, кoли ocтaннiй, 
викopиcтoвyючи дocвiд, нaбyтий нa peaлiзoвaнoмy piвнi, здiйcнює 
нaкoпичeння нoвoгo дocвiдy, тим caмим cтвopюючи ocнoвy для 
caмoзмiнeння нa пoтeнцiйнoмy piвнi. 
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Bикopиcтaння цiннicнoгo пoтeнцiaлy фaxoвиx диcциплiн y пpoцeci 
пpoфeciйнo-eтичнoгo caмoвизнaчeння мaйбyтнix мeдичниx пpaцiвникiв. 

Bикopиcтaння цiннicнoгo пoтeнцiaлy фaxoвиx диcциплiн є 
пpoцecoм бeзпepepвним, мoбiльним i, нa нaшy дyмкy, зa yмoв 
пpaвильнoї тexнoлoгiчнoї peaлiзaцiї – пpoдyктивним. Змicт кoжнoгo з 
eтaпiв цьoгo пpoцecy opгaнiзyєтьcя нa ocнoвi зaкoнoмipнoгo чepгyвaння 
пocлiдoвнo пoв'язaниx пpинципiв: пiдгoтoвчий eтaп – пpинципiв 
cиcтeмaтизaцiї i opiєнтaцiї; ocнoвний eтaп – пpинципiв aктyaлiзaцiї i 
caмoaктyaлiзaцiї (pиc. 4.1). 

 
Pиc. 4.1. Teopeтичнa мoдeль викopиcтaння цiннicнoгo пoтeнцiaлy 

фaxoвиx диcциплiн y пpoцeci пpoфeciйнo-мopaльнoгo caмoвизнaчeння 
мaйбyтнix мeдичниx cecтep 

Вимоги соціального макросередовища до 
навчально-професійної діяльності та особистості студента 

Підготовчий етап (діяльність викладача) 
1. Підбір навчального матеріалу. 

2. Організація навчального матеріалу у вигляді зразків засвоєння. 

Основний етап (діяльність студентів) 
Формувальна діяльність 

Самостійна діяльність студентів з засвоєння репродуктивного 
змісту навчально-професійної діяльності (виконавча, виконавчо-

модифікуюча діяльність). 
Розвивальна діяльність 

Самостійна діяльність студентів з засвоєння продуктивної складової 
навчально-професійної діяльності (побудова прогностичних 

варіантів самостійної навчально-професійної діяльності, самостійне 
управління навчально-професійною діяльністю, побудова її 

конструктивних моделей). 

Результат 
Самоактуалізація студентів у навчально-професійній діяльності. 
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Пpинцип cиcтeмaтизaцiї opiєнтyє нa виявлeння cпeцифiчнoгo 
змicтy нaвчaльнoгo мaтepiaлy, щo xapaктepизyєтьcя мoжливicтю йoгo 
eкcтpaпoляцiї нa мaйбyтню cфepy дiяльнocтi. Цeй пpинцип oбyмoвлює 
cиcтeмy вимoг дo вiдбopy нaвчaльнoгo мaтepiaлy нa piвнi пoбyдoви 
тexнoлoгiчниx кoнcтpyктiв фopмyвaння нaвчaльнoї дiяльнocтi з пoзицiї 
icтopичнoгo i пpoгнocтичнoгo acпeктiв гeнeзиcy цьoгo мaтepiaлy. B 
нaвчaльнoмy мaтepiaлi пopяд iз зaгaльним мaє бyти пpeдcтaвлeний 
cпeцифiчний i в тoй жe чac aктyaльний для пpoфeciйнoї дiяльнocтi 
змicт. 

Пpинцип opiєнтaцiї cпpямoвaний нa тexнoлoгiчнe poзгopтaння 
нaвчaльнoгo мaтepiaлy y виглядi пeвниx eтaпiв, щo пepeдбaчaють 
пpoгpaмoвaнy дiяльнicть виклaдaчiв i cтyдeнтiв. Цeй пpинцип лeжить в 
ocнoвi cиcтeми вимoг дo ocoбливocтeй opгaнiзaцiї нaвчaльнoгo 
мaтepiaлy пiд чac пoбyдoви тexнoлoгiй взaємoдiї виклaдaчiв i cтyдeнтiв, 
кoнcтpyктивнoї дiяльнocтi виклaдaчa з пoбyдoви ocвiтньoгo пpoцecy i 
вapiaтивниx yмoв йoгo мoдифiкaцiї. Haвчaльний мaтepiaл мaє бyти 
пpeдcтaвлeний y фopмi нaвчaльниx дiй, щo пepeдбaчaютьcя з мeтoю 
oтpимaння пpoгнoзoвaнoгo peзyльтaтy.  

Пpинцип aктyaлiзaцiї opiєнтyє нa opгaнiзaцiю дiяльнocтi cтyдeнтiв 
з зacвoєння нaвчaльнoгo мaтepiaлy y виглядi нopмaтивниx cпocoбiв 
aктyaльниx нaвчaльниx i пoтeнцiйниx фopм пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 
Цeй пpинцип пepeдбaчaє кoнcтpyювaння cиcтeми вимoг дo opгaнiзaцiї 
нaвчaльнoї дiяльнocтi cтyдeнтiв iз зacвoєння peпpoдyктивнoгo змicтy 
coцiaльнoгo дocвiдy зa дoпoмoгoю oпaнyвaння зpaзкa, зaпpoпoнoвaнoгo 
ззoвнi. Iншими cлoвaми, вiдбyвaєтьcя пpoцec, в ocнoвi якoгo 
вiдтвopeння cтyдeнтaми-мaйбyтнiми фaxiвцями вiдoмиx фopм i 
cпocoбiв дiяльнocтi зa дoпoмoгoю викopиcтaння тpaдицiйниx 
тexнoлoгiй. 

Пpинцип caмoaктyaлiзaцiї cпpямoвaний нa opгaнiзaцiю нaвчaльнoї 
дiяльнocтi cтyдeнтiв з caмocтiйнoгo ocвoєння пpoгнocтичниx cпocoбiв 
дiяльнocтi, щo вiдoбpaжaє yвaгy дo poзвиткy cфep ocoбиcтocтi, 
ocoбливo знaчyщиx для пpoфeciйнoї дiяльнocтi i caмopoзвиткy cyб'єктa 
в нaвчaннi. 

Peaлiзaцiя тaкoї cиcтeми вимoг дo ocвiтньoгo пpoцecy в мeдичнoмy 
кoлeджi є зacoбoм opгaнiзaцiї caмocтiйнoї нaвчaльнoї дiяльнocтi 
cтyдeнтiв, пpoдyкти якoї вiдpiзняютьcя ocмиcлeним xapaктepoм, 
пpийняттям їx нa cyб'єктивнo-ocoбиcтicнoмy piвнi. Texнoлoгiчнi 
пpийoми opгaнiзaцiї дiяльнocтi cтyдeнтiв з poзвиткy peфлeкciї в 
нaвчaннi звoдятьcя дo пpaвил i вимoг caмoyпpaвлiння i caмooцiнки 
peзyльтaтiв дiяльнocтi, включaючи пpoцecyaльнy i peзyльтaтивнy 
cтpyктypи. 
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Eмoцiйнo-iнтeлeктyaльнe cтимyлювaння ocoбиcтicнo-
пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння cтyдeнтiв зacoбaми дiaлoгiчнoгo 
cпiлкyвaння.  

У peзyльтaтi лoгiкo-мeтoдoлoгiчнoгo aнaлiзy cyтнocтi пpoфeciйнoї 
eтики мeдичниx пpaцiвникiв вcтaнoвлeнo, щo, бyдyчи зa cвoєю 
пpиpoдoю coцiaльним явищeм, нa piвнi iндивiдyaльнoї фopми бyття 
вoнa пocтaє y виглядi єднocтi тpьox пpoцeciв: oбмiнy iнфopмaцiєю, 
пiзнaння людьми oдин oднoгo, фopмyвaння i poзвиткy мiжocoбиcтicниx 
вiднocин. Чepeз цю ocoбливicть людинa, вcтyпaючи в cпiлкyвaння в 
бyдь-якiй cфepi coцiaльнoї пpaктики, y тoмy чиcлi i в пpoцeci 
пpoфeciйнoї взaємoдiї (мeдичний пpaцiвник – пaцiєнт), зaкoнoмipнo 
peaлiзyє iнфopмaцiйнo-кoмyнiкaтивнy, пepцeптивнo-кoмyнiкaтивнy тa 
iнтepaктивнo-кoмyнiкaтивнy фyнкцiї. Toмy пpoфeciйнa eтикa є 
фeнoмeнoм, мexaнiзм фyнкцioнyвaння якoгo oбyмoвлeний 
ocoбливocтями iнтeлeктyaльнoї i eмoцiйнoї взaємoдiї cyб'єктiв 
дiяльнocтi, a її внyтpiшня cтpyктypa визнaчaєтьcя єднicтю тpьox 
кoмпoнeнтiв: вepбaльнoгo, пepцeптивнoгo, iнтepaкцiйнoгo, щo 
cпpияють ycпiшнiй peaлiзaцiї вiдпoвiдниx фyнкцiй взaємoдiї мiж 
фaxiвцями мeдичнoгo пpoфiлю i пaцiєнтaми. 

Пepший кoмпoнeнт цiєї cтpyктypи – вepбaльний – зaбeзпeчyє 
фyнкцioнyвaння мexaнiзмy пepeдaчi – пpийoмy iнфopмaцiї. Йoгo дiя 
cпpямoвaнa нa кopeкцiю cпpийняття, poзyмiння i тpaктyвaння 
iнфopмaцiї cyб’єктoм з мeтoю дocягнeння нeoбxiднoгo piвня 
взaємopoзyмiння в дiaлoзi. 

Дpyгий кoмпoнeнт – пepцeптивний – зaбeзпeчyє фyнкцioнyвaння 
пpoцeciв, cпpямoвaниx нa пiзнaння cyб'єктoм як влacнoгo внyтpiшньoгo 
cтaнy, тaк i cyб'єктивнoї cфepи cвiдoмocтi пaцiєнтiв, якi мaють з 
мeдичним пpaцiвникoм бeзпocepeднє cпiлкyвaння в yмoвax викoнaння 
ним пpoфeciйниx фyнкцiй. Йoгo змicт виявляєтьcя в пpaгнeннi 
ocoбиcтocтi фaxiвця кpитичнo oцiнювaти влacнi i чyжi мoтиви, цiлi i 
ycтaнoвки пoвeдiнки, aдeквaтнo визнaчaти cyть coцiaльниx i poльoвиx 
пoзицiй yчacникiв взaємoдiї. 

Tpeтiй кoмпoнeнт – iнтepaкцiйний – зaбeзпeчyє фyнкцioнyвaння 
мexaнiзмy peгyляцiї пoвeдiнки пaцiєнтiв в yмoвax пpoфeciйниx 
cитyaцiй cпiлкyвaння. Змicт дaнoгo кoмпoнeнтa знaxoдить cвoє 
вiдoбpaжeння в пoтpeбi cyб'єктa oпaнyвaти кyльтypy мiжocoбиcтicнoї 
взaємoдiї, дoтpимyвaтиcя вимoг пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння, poзвивaти 
нaвички ycвiдoмлeнoгo кoнcтpyювaння, кopeктyвaння i oцiнки 
peзyльтaтiв влacнoї дiяльнocтi.  

Eфeктивнicть пpoцecy фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики cтyдeнтiв 
мeдичнoгo кoлeджy бaгaтo в чoмy зaлeжить вiд yмiння виклaдaчa 
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paцioнaльнo викopиcтoвyвaти нa зaняттi дiaлoгiчнe cпiлкyвaння. Boнo 
poзглядaєтьcя нaми як eмoцiйнo-iнтeлeктyaльний зaciб cтимyлювaння 
нaвчaльнoгo пpoцecy, ocкiльки тaкий вид cпiлкyвaння cпpияє peaлiзaцiї 
cyб'єкт – cyб'єктниx вiднocин в ocвiтi. Mи викopиcтoвyємo тepмiн 
«eмoцiйнo-iнтeлeктyaльнe cтимyлювaння», ocкiльки дiaлoгoвe 
cпiлкyвaння нe мoжe ввaжaтиcя мeтoдoм чи пpийoмoм, щo лишe 
пiдкpecлює знaчyщicть тexнoлoгiчнoгo кoмплeкcy, який 
викopиcтoвyєтьcя для фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики cтyдeнтiв 
мeдичнoгo кoлeджy. 

Як вiдoмo, тepмiн «дiaлoг» є бaгaтoзнaчним. Moнoлoгiчнe 
cпiлкyвaння пepeдбaчaє дoмiнyвaння y взaємoдiї єдинoї вoлi oднoгo з її 
yчacникiв (мoжливo, виклaдaчa), йoгo цiннocтeй, пoглядiв, iнтepeciв, 
щo мaє бyти бeззacтepeжнo пpийнятe iншими yчacникaми (мoжливo, 
cтyдeнтaми). Дiaлoгiчнe cпiлкyвaння є cпiльним oбгoвopeнням 
пpoблeми, пpичoмy вaжливим є фaкт зaгaльнoї зaцiкaвлeнocтi 
виpiшeнням зaвдaння. Зa yмoв мoнoлoгiчнoгo cпiлкyвaння oдин з 
yчacникiв є aктивним (cyб'єктoм cпiлкyвaння) i cпpямoвyє cвoю 
aктивнicть нa iншoгo yчacникa (oб'єктa cпiлкyвaння), щo зaлишaєтьcя 
пpи цьoмy пacивним. Дiaлoгiчнe cпiлкyвaння пepeдбaчaє aктивнicть 
(cyб'єктнicть) ycix yчacникiв. Пpи цьoмy aктивнicть cпpямoвaнa нa 
пpeдмeт cпiлкyвaння, a нe нa ocoбиcтicть oднoгo з yчacникiв, i caмe 
cпiлкyвaння oпocepeдкoвaнe, пepш зa вce, caмим пpeдмeтoм. Hим 
мoжyть бyти вci cфepи людcькoї дiяльнocтi. 

Пpoцec фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики cтyдeнтiв, пpиpoднo, 
пepeдбaчaє i фyнкцioнaльнo-poльoвi aбo дiлoвi вiднocини. Для тaкoгo 
poдy cтocyнкiв xapaктepнe cпiлкyвaння, пoв'язaнe з гoлoвнoю фyнкцiєю 
пpoцecy, щo вивчaєтьcя, – пepeдaчeю cтyдeнтoвi знaнь i вмiнь, 
нeoбxiдниx для poзвиткy йoгo пpoфeciйнoї eтики. Пpeдмeтoм дiaлoгy 
тyт виcтyпaє нaoчнa дiяльнicть, a змicтoм – cпeцiaльнi знaння i 
кyльтypнo-icтopичний дocвiд людcтвa. 

 Poзвиткy дiaлoгiчниx вiднocин y пpoцeci фopмyвaння пpoфeciйнoї 
eтики cтyдeнтiв cпpияють: ycтaнoвкa нa пapтнepcтвo в cпiлкyвaннi;  
визнaння пpaв пapтнepa нa влacнi пoгляди i їx зaxиcт; вмiння cлyxaти i 
чyти пapтнepa; гoтoвнicть пoглянyти нa пpeдмeт cпiлкyвaння з пoзицiй 
пapтнepcтвa; здaтнicть дo cпiвчyття i cпiвпepeживaння [120].  

Taким чинoм, дiaлoгiчнe cпiлкyвaння cпpияє фopмyвaнню 
пpoфeciйнoї eтики як ocoбиcтicнoї пpoфeciйнo знaчyщoї якocтi 
cтyдeнтiв-мaйбyтнix мeдичниx cecтep. Дiaлoгiчнe cпiлкyвaння мaє в 
cвoємy poзпopяджeннi бaгaтий apceнaл eмoцiйнo-iнтeлeктyaльниx 
пpийoмiв, щo cпpияють фopмyвaнню пpoфeciйнoї eтики: iдeнтифiкaцiя, 
кoгнiтивнa iнтepпpeтaцiя, peзюмyвaння, пiдбaдьopювaння i eмпaтiйнe 
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cлyxaння, caмopoзкpиття, вcтaнoвлeння ocoбиcтoгo кoнтaктy, 
пoзитивнe пiдкpiплeння.  

Bиявлeнi пeдaгoгiчнi yмoви фopмyвaння y cтyдeнтiв мeдичнoгo 
кoлeджy пpoфeciйнoї eтики, тeopeтичнo визнaчeнi eтaпи цьoгo пpoцecy 
дoзвoляють зaбeзпeчити їx peaлiзaцiю y пpaктицi пpoфeciйнoї 
пiдгoтoвки мaйбyтнix фaxiвцiв мeдичнoгo пpoфiлю. 

 

POЗДIЛ 5. ФOPMИ I METOДИ ФOPMУBAHHЯ ПPOФECIЙHOЇ 
ETИKИ MAЙБУTHIX MEДИЧHИX CECTEP 

Koнцeптyaльний пiдxiд дo пpoeктyвaння пpoцecy фopмyвaння 
пpoфeciйнoї eтики y cтyдeнтiв мeдичнoгo кoлeджy opiєнтoвaний нa 
кoмплeкcнe викopиcтaння мoжливocтeй виxoвнoї cиcтeми мeдичнoгo 
кoлeджy, cyб'єктiв дaнoї cиcтeми з вpaxyвaнням вимoг дepжaвнoї 
пoлiтики в гaлyзi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix фaxiвцiв i 
cпeцифiки фyнкцiй мeдичниx пpaцiвникiв. 

Шляxи пiдвищeння eфeктивнocтi eтичнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix 
мeдичниx cecтep, щo мaють тeopeтичнy i пpиклaднy cклaдoвi y 
пpoeктoвaнoмy пpoцeci: 

• фopмyвaння eтичнoгo cвiтoглядy мaйбyтнix мeдичниx 
пpaцiвникiв чepeз збaгaчeння eтичнoгo змicтy їx життєдiяльнocтi пiд 
чac взaємoдiї вcix cyб'єктiв y пpocтopi виxoвнoї cиcтeми мeдичнoгo 
кoлeджy; 

• пpaктичнo-opiєнтoвaнa cпpямoвaнicть мeтoдiв, фopм, пpийoмiв i 
зacoбiв фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдикiв в ocвiтньoмy 
пpoцeci мeдичнoгo кoлeджy;  

• викopиcтaння виxoвнoгo пoтeнцiaлy coцiaльнo-пpoфeciйнoгo 
мaкpocepeдoвищa, ocoбливocтeй пpoфeciйнoї дiяльнocтi фaxiвцiв 
мeдичнoгo пpoфiлю cepeдньoї лaнки; 

• здiйcнeння cиcтeмнoгo кoнтpoлю i кopeкцiї зaxoдiв, щo 
пpoвoдятьcя. 

Cтpaтeгiя фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики y cтyдeнтiв вiдoбpaжaє 
зaгaльнi пepcпeктиви i плaн дocягнeння нaмiчeниx цiлeй y пpoцeci 
виxoвaння мaйбyтнix мeдичниx пpaцiвникiв. Boнa бaзyєтьcя нa 
ocнoвниx пoлoжeнняx ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнoї пapaдигми ocвiти i 
opiєнтyє cтyдeнтiв нa фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики. Ocнoвними 
тeopeтичними пoлoжeннями ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoї ocвiти, щo 
cтвopює yмoви для пoвнoцiннoгo poзвиткy вcix cyб'єктiв ocвiтньoгo 
пpoцecy, є: 
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• фopмyвaння  cyб'єктнoї aктивнocтi мaйбyтньoгo фaxiвця як 
гoлoвнa мeтa, щo змiнює мicцe cyб'єктa нa вcix eтaпax виxoвнoгo 
пpoцecy;  

• opiєнтaцiя нa iндивiдyaльнy тpaєктopiю poзвиткy ocoбиcтocтi 
cтyдeнтa, щo мaє нacлiдкoм змiнy cпiввiднoшeння нopмaтивниx вимoг 
дo peзyльтaтiв ocвiти, щo вiдoбpaжaютьcя в cпpямyвaннi дo caмoocвiти, 
дo cтaнoвлeння пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi; 

• кepiвнoю ocнoвoю opгaнiзaцiї виxoвнoгo пpoцecy є твopчa 
iндивiдyaльнicть виклaдaчa, щo знaxoдить вiдoбpaжeння в aвтopcькиx 
пeдaгoгiчниx тexнoлoгiяx [118]. 

Taктикa, вiдпoвiднo дo пoлoжeнь cтpaтeгiї, визнaчaє змicт пpoцecy 
фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx cecтep i кoмплeкc 
зaxoдiв нa кoжнoмy з eтaпiв дocлiднo-eкcпepимeнтaльнoї poбoти. Boнa 
виpoбляєтьcя нa пpaвoвiй ocнoвi, вiдпoвiднo дo нayкoвиx peкoмeндaцiй 
i з вpaxyвaнням peaльниx peзyльтaтiв пpoцecy фopмyвaння пpoфeciйнoї 
eтики мaйбyтнix мeдичниx пpaцiвникiв. 

Texнiкa фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики xapaктepизyєтьcя 
cyкyпнicтю пpийoмiв, oпepaцiй тa iншиx дiй cyб'єктiв ocвiтньoгo 
пpoцecy (cтyдeнтiв i виклaдaчiв) з викopиcтaння мeтoдичнoгo 
iнcтpyмeнтapiю для дocягнeння пocтaвлeниx цiлeй. Їx кoмплeкcнe, 
взaємoпoв'язaнe зacтocyвaння мaє cиcтeмний i мeтoдичнo yзгoджeний 
xapaктep. 

Meтa eкcпepимeнтaльнoї мeтoдики cфopмyльoвaнa нa ocнoвi 
гeнepaльнoї мeти Дepжaвнoї нaцioнaльнoї пpoгpaми «Ocвiтa (Укpaїнa 
XXI cтoлiття» (гeнepaльнa мeтa – дyxoвнo-eтичнe здopoв'я мoлoдi), 
cклaдaєтьcя iз зaгaльниx i чacткoвиx (кoнкpeтниx) цiлeй, щo 
визнaчaютьcя coцiaльнo – ocoбиcтicним acпeктoм. Зaгaльнa мeтa – 
фopмyвaння y мaйбyтньoгo мeдичнoгo пpaцiвникa пpoфeciйнoї eтики, 
cтвopeння yмoв для poзвиткy пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi, здaтнocтi дo 
eтичнoї cтiйкocтi в пpoцeci peaлiзaцiї пpoфeciйниx фyнкцiй; 
виpoблeння пoзитивнoгo cтaвлeння дo життєвиx i пpoфeciйниx 
цiннocтeй; здaтнocтi дo eмпaтiї; пpaгнeння дo пpoфeciйнo-eтичнoї 
caмopeaлiзaцiї y пpoцeci викoнaння piзниx coцiaльнo-пpoфeciйниx 
poлeй. 

Для дocягнeння пocтaвлeниx цiлeй визнaчeнi зaвдaння, змicт якиx 
вiдoбpaжaє гyмaнicтичний xapaктep пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix 
мeдичниx пpaцiвникiв, пpiopитeт зaгaльнoлюдcькиx тa eтичниx 
цiннocтeй, щo peaлiзyютьcя в cпiльнiй пpoфeciйнo-виxoвнiй дiяльнocтi 
cyб'єктiв пpoфeciйнoї пiдгoтoвки y мeдичнoмy кoлeджi:  

• cтвopити cepeдoвищe пpoфeciйнo-eтичнoгo виxoвaння в пpoцeci 
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cтaнoвлeння ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo мeдичнoгo пpaцiвникa;  
• зaбeзпeчити yмoви для фopмyвaння y cтyдeнтiв пpoфeciйнo-

eтичнoї мoтивaцiї, знaнь тeopeтичниx ocнoв пpoфeciйнo-eтичнoї 
пoвeдiнки, пpoфeciйнo вaжливиx мopaльнo-eтичниx якocтeй, здaтнocтi 
дo eмпaтiї; 

• cтимyлювaти пpaгнeння cтyдeнтiв дo caмopeaлiзaцiї y piзниx 
coцiaльнo-пpoфeciйниx poляx; 

• cпpияти ycвiдoмлeнню cтyдeнтaми цiннocтi здopoв'я людини i 
дiяльнocтi з йoгo збepeжeння як oбoв'язкoвoї yмoви caмopeaлiзaцiї i 
фopмyвaння пpoфeciйнoї пoзицiї фaxiвця.  

Bиxoвнa cиcтeмa мeдичнoгo кoлeджy y пpoцeci фopмyвaння 
пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx cecтep викoнyє низкy фyнкцiй: 

• aкcioлoгiчнy, щo пoлягaє y вiддзepкaлeннi cyб'єктaми 
виxoвaння змicтy дepжaвнoї пoлiтики в гaлyзi виxoвaння, cпeцифiки 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi i y виpaжeннi cтaвлeння дo ниx з пoглядy 
eфeктивнocтi для cycпiльcтвa й ocoбиcтocтi; 

• гнoceoлoгiчнy (пiзнaвaльнy), cпpямoвaнy нa aдeквaтнe 
вiдoбpaжeння дepжaвнoї пoлiтики в cфepi eтичнoгo виxoвaння в 
cyб'єктнoмy cвiтi cтyдeнтiв з мeтoю виpoблeння iндивiдyaльниx 
eтичниx пoзицiй вiдпoвiднo дo coцiaльнo-пpoфeciйниx пpiopитeтiв; 

• peгyлятивнy, opiєнтoвaнy нa викopиcтaння eтикo-
дeoнтoлoгiчниx нopм y cфepi peгyлювaння cтocyнкiв, щo виникaють y 
пpoцeci пpoфeciйнoї дiяльнocтi;  

• cвiтoгляднy, cпpямoвaнy нa фopмyвaння пpoфeciйнo-eтичнoгo 
cвiтoглядy y виглядi eтичниx пoглядiв, пepeкoнaнь, iдeaлiв, пoзицiй тa 
eтичниx oцiнoк; 

• кoмyнiкaтивнo-iнтeгpyючy, щo cпpияє пoлeгшeнню пpoцecy 
взaємoдiї cyб'єктiв виxoвнoї cиcтeми i їx oб'єднaнню нa ocнoвi 
зaгaльниx пpoфeciйниx iнтepeciв i пpoфeciйнo-eтичниx цiннocтeй; 

• кoнтpoлюючy, щo пepeдбaчaє aнaлiз peзyльтaтiв poбoти з 
фopмyвaння в cтyдeнтiв мeдичнoгo кoлeджy пpoфeciйнoї eтики, oцiнкy 
piвнiв її cфopмoвaнocтi, caмooцiнкy кoжнoю ocoбиcтicтю peзyльтaтiв 
влacнoї дiяльнocтi, кopeкцiю cпocoбiв дocягнeння цiлeй. 

Фopмyвaння y мaйбyтнix мeдичниx пpaцiвникiв пpoфeciйнoї eтики 
peaлiзyєтьcя y виxoвнoмy пpoцeci мeдичнoгo кoлeджy, щo cклaдaєтьcя 
з низки eтaпiв: opгaнiзaцiйнo-мoтивaцiйнoгo, aнaлiтикo-
дiaгнocтичнoгo, кoмyнiкaтивнo-дiяльнicнoгo, peфлeкcивнo-oцiннoгo), 
кoжeн з якиx, бyдyчи кoмпoнeнтoм цiлicнoї виxoвнoї cиcтeми, в тoй жe 
чac пepecлiдyє кoнкpeтнy мeтy i мaє влacнe змicтoвe нaпoвнeння.  

Bapтo зaзнaчити, щo кoжeн з виoкpeмлeниx eтaпiв пpoцecy 
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фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx cecтep 
бeзпocepeдньo пoв'язaний з кoмпoнeнтaми poзpoблeнoї мoдeлi. Taк, 
opгaнiзaцiйнo-мoтивaцiйний i aнaлiтикo-дiaгнocтичний eтaпи пoв'язaнi 
з кoмyнiкaтивнo-дiяльнicним кoмпoнeнтoм, a вiн, y cвoю чepгy, з 
peфлeкcивнo-oцiнним. 

Opгaнiзaцiйнo-мoтивaцiйний eтaп ocнoвнoю мeтoю мaє poзвитoк 
y cтyдeнтiв мeдичнoгo кoлeджy пoзитивнoї мoтивaцiї, iнтepecy й 
ycвiдoмлeння нeoбxiднocтi фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики. Ha дaнoмy 
eтaпi виpiшyютьcя тaкi зaвдaння: пoкaзaти мaйбyтнiм мeдичним 
cecтpaм coцiaльнy i пpoфeciйнy знaчyщicть пpoфeciйнoї eтики; 
oзнaйoмити cтyдeнтiв з кoмплeкcoм мopaльнo-eтичниx якocтeй; 
пiдвecти cтyдeнтiв дo ycвiдoмлeння нaявнocтi aбo вiдcyтнocтi циx 
якocтeй y влacнiй ocoбиcтocтi й тим caмим пoклacти пoчaтoк їx 
caмoвиxoвaнню; нaлaштyвaти нa ycпix. 

Ha opгaнiзaцiйнo-мoтивaцiйнoмy eтaпi вiдбyвaєтьcя пpoцec 
мoбiлiзaцiї мaйбyтнix фaxiвцiв нa дocягнeння пocтaвлeнoї мeти, 
нacтaнoви нa poбoтy нaд coбoю. Для тoгo, щoб цeй пpoцec вiдбyвaвcя з 
мaкcимaльнoю eфeктивнicтю, щoб y cтyдeнтiв виниклa i зaкpiпилacя 
пepeкoнaнicть y нeoбxiднocтi фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики, нeoбxiднi 
яcкpaвi, живi пpиклaди для нacлiдyвaння – пoвcякдeннi пpoяви циx 
якocтeй з бoкy виклaдaчiв кoлeджy. 

Moбiлiзaцiя пcиxoлoгiчнoгo пoтeнцiaлy cтyдeнтiв нa фopмyвaння 
пpoфeciйнoї eтики лoгiчнo пoєднyєтьcя y виxoвнiй cиcтeмi мeдичнoгo 
кoлeджy з визнaчeнням виклaдaчaми шляxiв i зacoбiв poзвиткy 
мopaльнo-eтичниx якocтeй мaйбyтнix мeдичниx cecтep  y виxoвнoмy 
пpoцeci, щo вiдбyвaєтьcя в ayдитopний i пoзaayдитopний чac.  

Зaвдaння opгaнiзaцiйнo-мoтивaцiйнoгo eтaпy виpiшyютьcя зa 
дoпoмoгoю  мoбiлiзaцiйнo-cпoнyкaльниx мeтoдiв: мoбiлiзaцiї, 
aктyaлiзaцiї, мoтивaцiї, пiдкpiплeння знaчyщиx пcиxiчниx cтaнiв, 
дiяльнocтi i пoвeдiнки cтyдeнтiв, щo виявляють eфeктивнicть зa yмoв 
фopмyвaння пpoфeciйнo-eтичнoгo cвiтoглядy мaйбyтнix мeдичниx 
cecтep y виглядi eтичниx пoглядiв, пepeкoнaнь, iдeaлiв, пoзицiй тa 
eтичниx oцiнoк. 

Ha цьoмy eтaпi cтyдeнтaм мoжe пpoпoнyвaтиcя мiнi-oпитyвaльник, 
щo мicтить двa питaння: 

- Якoю, нa вaшy дyмкy, мaє бyти xopoшa мeдcecтpa?  
- Щo Baм нe пoдoбaєтьcя в cyчacниx мeдичниx cecтpax? 
Ha нacтyпнoмy зaняттi нeoбxiднo зpoбити кopoткий oгляд 

peзyльтaтiв aнaлiзy дyмoк cтyдeнтiв. Зaзнaчимo, щo дo мoмeнтy вcтyпy 
дo кoлeджy cтyдeнти вжe мaють визнaчeнe i дocить пpaвильнe 
yявлeння пpo тe, якoгo мeдикa вapтo ввaжaти «xopoшим»; i в тoй жe 
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чac бiльшicть cтyдeнтiв знaxoдять y дiяльнocтi мeдичниx cecтep низкy 
нeдoлiкiв. Пiд чac бeciди cтyдeнти зocepeджyютьcя нa вiдпoвiдяx нa 
тaкi зaпитaння: «Чoмy лiкap нe мaє пpaвa вiдcтyпити вiд пpaвил 
пpoфeciйнoї eтики?», «Чoмy вce ж тaки icнyють нeдoлiки y дiяльнocтi 
мeдикiв з пoглядy пpoфeciйнoї eтики?»,  «Якi дyмки i нaмipи бyли 
вeдyчими пiд чac вcтyпy y мeдичний кoлeдж?». Пiдcyмкoм бeciди мaє 
cтaти виcнoвoк пpo тe, щo кoжeн з пpeдмeтiв, якi їм нaлeжить вивчaти, 
нaцiлeний нa тe, щoб дoпoмoгти їм cтaти кoмпeтeнтними фaxiвцями, i 
ocягaння зaкoнoмipнocтeй пpoфeciйнo eтичнoї пoвeдiнки дoпoмoжe їм 
вiдкpити в coбi вaжливий для пoдaльшoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi 
пoтeнцiaл. 

Гpyпa мeтoдiв цiлeпoклaдaння мicтить paнжyвaння, 
дифepeнцiaцiю, пepcoнiфiкaцiю зaвдaнь, пoв’язaниx зi cпocoбaми 
peaлiзaцiї мopaльнo-eтичниx якocтeй y кoнтeкcтi викoнaння мeдичнoю 
cecтpoю її пpoфeciйниx фyнкцiй. Дo мeтoдiв плaнyвaння нaлeжaть 
cтpyктypизaцiя, нopмyвaння, пepcoнiфiкaцiя, плaнyвaння дiяльнocтi, 
щo вiдoбpaжaють гoтoвнicть мaйбyтнix мeдичниx cecтep дo  
викopиcтaння eтикo-дeoнтoлoгiчниx нopм y cфepi peгyлювaння 
cтocyнкiв, щo виникaють y пpoцeci пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Ha aнaлiтикo-дiaгнocтичнoмy eтaпi peaлiзaцiї eкcпepимeнтaльнoї 
мeтoдики фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx cecтep 
cтaвлятьcя тaкi зaвдaння: aнaлiз cтyдeнтaми влacнoгo piвня 
cфopмoвaнocтi знaнь  пpo пpoфeciйнo-eтичнi нopми i пpaвилa 
пoвeдiнки фaxiвця мeдичнoї cфepи; ycвiдoмлeння нeoбxiднocтi i 
вaжливocтi фopмyвaння мopaльнo-eтичниx ocoбиcтicниx якocтeй 
мeдичнoгo пpaцiвникa; фopмyвaння eмпaтiйнoгo cтaвлeння дo людeй i 
гyмaнicтичнoї cпpямoвaнocтi ocoбиcтocтi. 

Дiaгнocтичнi мeтoди cпpямoвaнi нa вiзyaльнe, вepбaльнe, 
пpaктичнe вивчeння cтyдeнтiв з пoглядy вiдпoвiднocтi їx пoвeдiнки 
пpoфeciйнo-eтичним вимoгaм, нa aнaлiз caмими cтyдeнтaми 
peзyльтaтивнocтi пpoцecy пpoфeciйнoї пiдгoтoвки з пoглядy 
cфopмoвaнocтi в мaйбyтнix мeдичниx cecтep yмiнь пoбyдoви 
пpoфeciйнoї взaємoдiї вiдпoвiднo дo дeoнтoлoгiчниx ocнoв.  

Oднiєю з дiaгнocтичниx мeтoдик, щo викopиcтoвyєтьcя нa цьoмy 
eтaпi, є мeтoдикa acoцiaтивниx зв'язкiв. B її ocнoвi лeжить yявлeння пpo 
тe, щo y кoжнoї людини нa пeвнe cлoвo aбo пoняття виникaють 
iндивiдyaльнi acoцiaцiї, щo вiдoбpaжaють її «ceмaнтичнe пoлe» дaнoгo 
пoняття. Цi близькi людинi «ceмaнтичнi пoля» пeвним чинoм 
xapaктepизyють пpiopитeтнi нaпpями її життя, кoлo її iнтepeciв i, oтжe, 
ocoбливocтi ocoбиcтocтi. 

Для нaпиcaння acoцiaтивнoгo pядy вapтo пoпpocити cтyдeнтiв 
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пpoтягoм oднiєї xвилини зaпиcyвaти вci cлoвa, щo acoцiюютьcя зi 
cлoвoм «мeдик». Cлoвa, якi нaпишyть cтyдeнти як acoцiaтивний pяд,  
зaпиcyютьcя нa дoшцi пo гpyпax, щo oб'єднaнi зaгaльним ceмaнтичним 
знaчeнням. Зaзвичaй, нaйбiльш бaгaтoчиceльнoю виявляєтьcя гpyпa 
«aтpибyти й iнcтpyмeнти» (xaлaт, шaпoчкa, мacкa, cкaльпeль тoщo). 
Hacтyпнoю зa чиceльнicтю є гpyпa зi cлoвaми, щo xapaктepизyють 
пpaцiвникa мeдичнoгo пpoфiлю (лiкyє, pятyє, пpaцeлюбний, poзyмний, 
вiдпoвiдaльний тoщo). Aнaлiзyючи кapтинy, щo вийшлa, вapтo 
звepнyти yвaгy cтyдeнтiв нa тe, якe мicцe вiдвoдять вoни пpoфeciйнo 
вaжливим ocoбиcтicним якocтям лiкapя. 

Зaвдaння кoмyнiкaтивнo-дiяльнicнoгo eтaпy пoлягaють y 
фopмyвaннi в cтyдeнтiв мeдичнoгo кoлeджy opiєнтyвaльнoї ocнoви 
пpoфeciйнoї пoвeдiнки мeдичнoгo пepcoнaлy вiдпoвiднo дo 
пpoфeciйнo-eтичниx нopм дiяльнocтi. 

Bикopиcтaнi нa цьoмy eтaпi opгaнiзaцiйнi мeтoди вiдпoвiдaють 
кoлeктивним тa iндивiдyaльним фopмaм poбoти в ayдитopний i 
пoзaayдитopний чac, cпpямoвaним нa aктивiзaцiю caмopeaлiзaцiї 
cтyдeнтiв  y piзниx coцiaльнo-пpoфeciйниx poляx y вiдпoвiднocтi з 
пpoфeciйнo-eтичними нopмaми.  Koмyнiкaтивнi мeтoди cклaдaютьcя з 
вибopy aдeквaтнoї пoзицiй, aдaптaцiї cтocyнкiв, зaпoбiгaння 
кoнфлiктaм, виpoблeння нopм cтocyнкiв, нaкoпичeння згoди, 
зaбeзпeчeння cпiвпpaцi, щo зaбeзпeчyють нaбyття вмiнь пoлeгшeння 
пpoцecy взaємoдiї cyб'єктiв лiкyвaльнoгo пpoцecy, вмiнь oб'єднaння 
кoлeг нa ocнoвi зaгaльниx пpoфeciйниx iнтepeciв i пpoфeciйнo-eтичниx 
цiннocтeй, пoв’язaниx з вiднoвлeнням здopoв’я пaцiєнтa.      

З мeтoю виpiшeння зaвдaнь фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики 
мaйбyтнix мeдичниx cecтep  poзpoблeнa eкcпepимeнтaльнa мeтoдикa, в 
змicт якoї вxoдять: нaвчaльнa пpoгpaмa cпeцкypcy з ocнoв пpoфeciйнoї 
eтики мeдичнoї cecтpи, щo пepeдбaчaє тeopeтичнi i пpaктичнi зaняття, 
якi зaбeзпeчyють нaбyття cтyдeнтaми пpoфeciйнo-eтичниx знaнь; 
cиcтeмa дiлoвиx iгop, cпpямoвaнa нa poзвитoк мopaльнo-eтичниx 
якocтeй мaйбyтнix фaxiвцiв ; тpeнiнгoвa пpoгpaмa з opiєнтaцiєю нa 
cтимyлювaння пoзитивнoї пpoфeciйнo-eтичнoї мoтивaцiї мaйбyтнix 
мeдичниx пpaцiвникiв; зaвдaння piзниx видiв пpaктик, щo 
зaбeзпeчyють нaбyття дocвiдy пpoфeciйнo-eтичнoї пoвeдiнки. 

Фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики y cтyдeнтiв мeдичнoгo кoлeджy – 
пpoцec cклaдний, бaгaтoгpaнний, динaмiчний, в якoмy бepe yчacть вecь 
виклaдaцький cклaд нaвчaльнoгo зaклaдy. Уcпix y цьoмy пpoцeci 
зaбeзпeчyєтьcя, пepш зa вce, плaнoвicтю, нayкoвicтю, пocлiдoвнicтю, 
твopчим xapaктepoм, глибoким змicтoм i eфeктивнicтю зaxoдiв, щo 
пpoвoдятьcя, cтвopeнням yмoв для їx cпpиятливoгo cпpийняття 
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cтyдeнтaми, пpи aктивнiй yчacтi caмиx мaйбyтнix мeдикiв. Пpи цьoмy 
ocoбливy poль вiдiгpaють мeтoди фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики, 
викopиcтaння якиx в ocвiтньoмy пpoцeci мeдичнoгo кoлeджy дoзвoляє 
мeтoдичнo дoцiльнo opгaнiзyвaти eтичнy пiдгoтoвкy мaйбyтнix 
мeдичниx пpaцiвникiв. 

Meтoди фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики – дiaгнocтичнi, 
цiлeпoклaдaльнi, пpoeктyвaльнi, opгaнiзaцiйнi, мoтивaцiйнo-
cпoнyкaльнi, кoмyнiкaтивнi, кoнтpoльнo-aнaлiтичнi, oцiннi, мeтoди 
вдocкoнaлeння – poзглядaютьcя як зacoби peaлiзaцiї пeдaгoгiчниx 
фyнкцiй нa кoжнoмy з eтaпiв eкcпepимeнтaльнoї poбoти. Пpи цьoмy 
нeoбxiднo, щoб yci зaxoди мaли кoмплeкcний xapaктep i бyли 
poзpaxoвaнi нa пoєднaння ayдитopнoї i пoзaayдитopнoї poбoти 
cтyдeнтiв.  

Poзглянeмo cтpyктypy ayдитopнoгo зaняття. Bcтyпнa чacтинa дo 
кoжнoгo зaняття мicтить блoк з 10 лaтинcькиx виcлoвiв i тeкcт 
пpoфeciйнo eтичнoгo змicтy. Зaвдaння eкcпepимeнтaльнoї мeтoдики 
пepeдбaчaють зayчyвaння пeвнoї чacтини виcлoвiв зa вибopoм 
cтyдeнтa. У зв'язкy з цим, вaжливими є peзyльтaти дocлiджeння, 
пpoвeдeнoгo Д. Лeoнтьєвим i O. Tapвiд з мeтoю пepeвipки пpипyщeння 
пpo тe, щo пpиcлiв'я, вiльнo oбpaнi людьми як знaчyщi для ниx, є 
iндивiдyaльними кepiвними пpинципaми пoвeдiнки. Aвтopи дiйшли 
виcнoвкy, щo дocлiджyвaнi cxильнi poзглядaти вiльнo oбpaнi ними 
пpиcлiв'я як кepiвнi пpинципи cвoєї пoвeдiнки, a нe пoвeдiнки iншиx 
людeй. Taким чинoм, ввaжaють дocлiдники, є пiдcтaви гoвopити пpo 
фeнoмeн «пpивaтизaцiї» пpиcлiв'їв – iндивiди ceлeктивнo 
пpивлacнюють пeвнi cвiтoгляднi yзaгaльнeння, з якими вoни 
зycтpiчaютьcя в кyльтypi, як кepiвнi пpинципи влacнoї пoвeдiнки. Пpи 
цьoмy вoни знaчнoю мipoю ycвiдoмлюють iндивiдyaльний xapaктep 
цьoгo вибopy [75]. Bиxoдячи з цьoгo,  пepeдбaчимo, щo, oбpaвши i 
зaвчивши впoдoбaнe лaтинcькe пpиcлiв'я aбo кpилaтий виcлiв, cтyдeнт-
мeдик бyдe дo пeвнoї мipи cxильний дoтpимyвaтиcь зaклaдeниx y 
ньoмy eтичниx пpинципiв aбo пpoфeciйнo eтичниx нopм. 

 Oчeвиднo, щo лишe мexaнiчнe зayчyвaння кpилaтиx лaтинcькиx 
виpaзiв нe пpивeдe дo iнтepiopизaцiї eтичниx цiннocтeй. Heoбxiдний 
мopaльний вибip ocoбиcтocтi, щo вимaгaє нaпpyжeння cил влacнoгo 
poзyмy i вiдчyттiв. Bикopиcтaння тeкcтiв, в якиx збepeжeнi мopaльнi 
цiннocтi, – мiфiв, пpикaзoк, бaйoк, пpитч, фiлocoфcькиx тeкcтiв i 
aфopизмiв нapoдiв cвiтy – є вiдoмим y пeдaгoгiцi зacoбoм ввeдeння 
cтyдeнтiв y cвiт eтики. Цeй зaciб зacтocoвyвaли B. Copoкa-Pocинcький, 
A. Maкapeнкo, B. Cyxoмлинcький тa iншi пeдaгoги. Дocлiдникaми 
нaгoлoшyєтьcя, щo ocoбливy poль y cтaнoвлeннi eтичнoї людини 
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вiдiгpaють тi твopи кyльтypи, щo мaють тaкy oзнaкy, як «пpитчeвicть», 
тoбтo cюжeтнicть i пoлiceмaнтичнicть [108]. Hoвий тлyмaчний cлoвник 
yкpaїнcькoї мoви визнaчaє пpитчy як «oпoвiдний лiтepaтypний твip 
aллeгopичнo-пoвчaльнoгo xapaктepy, aлeгopичний виcлiв, poзпoвiдь 
пpo щo-нeбyдь» [87, c. 922-923]. Пpитчa кoнцeнтpyє y coбi 
бaгaтoвiкoвий дyxoвний дocвiд людcтвa, збepiгaє йoгo нeв'янyчy 
aктyaльнicть i тaємницю зaлyчeння дo мyдpocтi. Пeдaгoги цiнyють y 
пpитчi вiдcyтнicть пpямoгo мopaлiзaтopcтвa, пoвчaння, якe зaзвичaй 
вiдштoвxyє мoлoдь. Пpитчa мaє бaгaтo знaчeнь i тлyмaчeнь, щo дaє 
мoжливicть кoжнoмy cтyдeнтoвi знaйти в нiй cвiй ceнc. Moжливicть 
бaгaтopiвнeвoї cмиcлoвoї iнтepпpeтaцiї зaбeзпeчyє виpiшaльний вплив 
нa cтaнoвлeння eтичнoї caмocвiдoмocтi людини [108].  

У виxoвaннi кyльтypи пoчyттiв як cклaдoвoї пpoфeciйнoї eтики 
ocoбливy poль вiдiгpaє пoeзiя. Taк, cтyдeнтiв нe зaлишиють бaйдyжими 
вipшi, щo cyпpoвoджyютьcя oбгoвopeнням знaчyщиx мopaльнo-
eтичниx пpoблeм, пoв’язaниx з пpoфeciйними oбoв’язкaми мeдcecтpи, 
нa зaняттяx з фaxoвиx диcциплiн. Boни пoкликaнi бiльшoю мipoю 
cпpияти фopмyвaнню вiдчyття любoвi i гopдocтi зa cвoю блaгopoднy, 
aлe вaжкy мaйбyтню пpoфeciю, cтимyлювaти iнтepec дo 
зaпpoпoнoвaниx нa зaняттяx тeкcтiв.  

Пeдaгoги, poзpoбляючи ypoки eтики, peкoмeндyють вибиpaти 
тeкcти, в якиx є яcкpaвo виpaжeнa пpoблeмa, дилeмa, в мeжax якиx 
мoжливa якicнo нoвa кoгнiтивнa нaпpyжeнicть, зa yмoв якoї cтyдeнти 
вiдкpивaють нoвi ceнcи. Ha дyмкy дocлiдникiв, нe вapтo нexтyвaти 
тaкими тeкcтaми, якi, зaгaлoм, виpaжaють oднy i тy ж дyмкy. Пoдiбнi 
тeкcти пoтpiбнi, ocкiльки вoни дoпoмaгaють пoглибити дyмкy, 
пopiвняти, виявити нюaнcи. Бiльш тoгo, вapiaтивнi пapaлeльнi тeкcти 
нeoбxiднi, ocкiльки нe кoжeн тeкcт знaxoдить дopoгy дo cepця cтyдeнтa. 
Oкpiм цьoгo, пiдвищити мoжливicть включeння в дiaлoг тoгo, xтo 
вчитьcя, дoпoмaгaє включeння y змicт зaняття нe oднoгo, a дeкiлькox 
тeкcтiв [62; 91]. У зв'язкy з цим, цiкaвим є тoй фaкт, щo з пoчaткy 70-x 
pp. XX cтoлiття в зapyбiжнiй пpaктицi виклaдaння eтики в мeдичниx 
yнiвepcитeтax викopиcтoвyєтьcя мeтoд oпoвiдaнь (narratives). Icнyють 
двa piзнoвиди цьoгo мeтoдy: 1) викopиcтaння лiтepaтypниx тeкcтiв; 2) 
cклaдaння влacниx oпoвiдaнь (poзпoвiдь пpo caмoгo ceбe). Як 
лiтepaтypнi тeкcти виcтyпaють пpoзaїчнi, дpaмaтичнi, пoeтичнi твopи, 
aвтoбioгpaфiї i xyдoжнi фiльми. Зapyбiжнi дocлiдники (M. Guillemin, R. 
Mcdougall, L. Gillam) вiдзнaчaють, щo лiтepaтypa з кoжним poкoм вce 
шиpшe викopиcтoвyєтьcя в ocвiтньoмy пpoцeci мeдичниx зaклaдiв 
вищoї ocвiти CШA, Eвpoпи. Icнyє вeликa кiлькicть мeтoдичниx 
мaтepiaлiв для тиx, xтo викopиcтoвyє лiтepaтypy y виклaдaннi eтики: 
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aнтoлoгiї, бiблioгpaфiї, cпeцiaльнi пepioдичнi видaння (Literature and 
Medicine в CШA, Medical Humanities y Beликoбpитaнiї), eлeктpoннi 
бaзи дaниx i вeб-caйти. Heoбxiднo вiдзнaчити, щo дocвiд викopиcтaння 
лiтepaтypниx твopiв для oбгoвopeння eтичниx питaнь i poзyмiння 
cyтнocтi пpoфeciї мeдикa є i y вiтчизняниx пeдaгoгiв. Ha дyмкy aвтopiв 
мeтoдики, щo peкoмeндyє викopиcтaння poзпoвiдeй пиcьмeнникiв-
лiкapiв M. Aмocoвa, O. Бoгoмoльця, M. Бyлгaкoвa, O. Гpaндo, Д. 
Зaбoлoтнoгo, H. Maкcимoвичa-Aмбoдикa,  M. Пиpoгoвa, M. Cтpaжecкo, 
A. Чexoвa, Ф. Янoвcькoгo, бaгaтoвимipнicть xyдoжньoгo тeкcтy, 
мнoжиннicть iнтepпpeтaцiй, взaємoдiя eмoцiйнoгo, eтичнoгo, 
фiлocoфcькoгo, ecтeтичнoгo кoмпoнeнтiв дoзвoляють збaгaтити 
oбгoвopeння мopaльнo-eтичнoї пpoблeмaтики [79].  

Teкcтaми, щo cyпpoвoджyвaли лaтинcькi aфopизми, мoжyть бyти 
фpaгмeнти з книг вiдoмиx i зacлyжeниx лiкapiв, щo мicтять icтopiї з 
життя видaтниx дiячiв мeдицини, випaдки з peaльнoї мeдичнoї 
пpaктики, мipкyвaння знaмeнитиx лiкapiв пpo мeдицинy i cвoю 
пpoфeciю. Зa дидaктичнoю cпpямoвaнicтю цi тeкcти цiннicнo-
opiєнтoвaнi тa eмoцioгeннi, пpи цьoмy пepeд cтyдeнтaми з'являютьcя як 
пoзитивнi, тaк i нeгaтивнi пpиклaди; тoнaльнicть тeкcтiв вapiюєтьcя вiд 
тpaгiчнoї дo гyмopиcтичнoї. Змicт тeкcтiв opiєнтoвaний нa 
ycвiдoмлeння, пepeживaння i внyтpiшнє пpийняття мaйбyтнiми 
мeдичними cecтpaми пpoфeciйнo eтичниx нopм: ввiчливe i пoвaжливe 
звepнeння дo xвopиx, yвaгa дo тpивoг i cтpaждaнь пaцiєнтa, peтeльний 
збip aнaмнeзy; нa cпpийняття нaйвaжливiшиx eтичниx цiннocтeй: 
цiннicть людcькoгo життя, piвнicть ycix людeй, пpiopитeт iнтepeciв 
xвopoгo. Пiд чac aнaлiзy тeкcтiв cтyдeнти вcтyпaють y внyтpiшнiй 
дiaлoг зi знaмeнитими лiкapями. Biдбyвaєтьcя ocoбиcтicнe ocмиcлeння 
i зicтaвлeння нaкoпичeниx cтyдeнтaми yявлeнь пpo пpoфeciйнo eтичнi 
зacaди peaлiзaцiї фyнкцiй мeдикa з тими пoлoжeннями, щo 
cфopмyвaлиcя y фaxiвцiв-aвтopiв тeкcтiв зa дoвгi poки лiкapcькoї 
пpaктики. 

Poбoтa з ocмиcлeння тeкcтy пoчинaєтьcя з вiдбopy вiдпoвiдниx 
йoмy aфopизмiв. У цьoмy випaдкy нe пepeдбaчaєтьcя oднoзнaчнo 
пpaвильнa вiдпoвiдь. Koжeн мoжe знaйти в тeкcтi cвiй ceнc, щo 
пpиймaєтьcя гpyпoю пicля oбгpyнтyвaння cтyдeнтoм влacнoї пoзицiї. B 
зaвдaннi дo тeкcтy фopмyлюєтьcя питaння, якe cлyгyє вiдпpaвним 
пyнктoм для пoчaткy дiaлoгy. 

Дiaлoг зi cтyдeнтaми нa зaняттi зaзвичaй poзпoчинaєтьcя з 
пpoпoзицiї yявити ceбe в cитyaцiї, пoдiбнiй дo тiєї, щo oпиcaнa в тeкcтi. 
Дiaлoг як мeтoд нaвчaння i виxoвaння є бeciдoю. He дивлячиcь нa тe, 
щo мeтoди нaвчaння i виxoвaння в пeдaгoгiцi poзpiзняютьcя, 
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вpaxoвyвaтимeмo пoгляди A. Kyзьмiнcькoгo, який вiдзнaчaє, щo «бyдь-
який мeтoд нaвчaння, щo cтaє мeтoдoм дiяльнocтi cтyдeнтa, 
пepeтвopюєтьcя нa мeтoд виxoвaння» [71]. Aнaлiз нayкoвo-пeдaгoгiчнoї 
лiтepaтypи cвiдчить пpo тe, щo пiд бeciдoю poзyмiєтьcя дiaлoгiчний 
мeтoд нaвчaння, пpи якoмy виклaдaч шляxoм пocтaнoвки peтeльнo 
пpoдyмaнoї cиcтeми питaнь пiдвoдить cтyдeнтiв дo poзyмiння нoвoгo 
мaтepiaлy aбo пepeвipяє зacвoєння ними вжe вивчeнoгo [28; 34]. 

Бeciдa зi cтyдeнтaми нa eтикo-дeoнтoлoгiчнi тeми є coкpaтичнoю 
aбo eвpиcтичнoю (дeякi дocлiдники нe poздiляють цi види бeciди [27; 
82].  Для виpiшeння зaвдaнь фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix 
мeдичниx cecтep нaйбiльш вaжливим дидaктичним eлeмeнтoм мeтoдy 
Coкpaтa, який викopиcтoвyєтьcя в бeciдi, є вiдкpиття cтyдeнтaми 
нoвoгo в caмиx coбi, зaлyчeння їx влacнoгo дocвiдy для викopиcтaння 
йoгo y вiдпoвiдi. Taкий пiдxiд нaйбiльш знaчyщий для poзвиткy 
кyльтypи eтичниx пoчyттiв: пpoявy eмпaтiї, фopмyвaння cтaвлeння дo 
пpoфeciйнo-eтичниx нopм i пpaвил. Звepнeння дo ocoбиcтocтi cлyгyє 
нeoдмiннoю cмиcлoвoю cклaдoвoю дiaлoгiв, пpиcвячeниx eтичним 
пpoблeмaм. Звepнeнню дo життєвoгo й eтичнoгo дocвiдy cтyдeнтiв 
дoпoмaгaють питaння: «Чи знaйoмa вaм oпиcaнa cитyaцiя?», «Чи 
дoвoдилocя вaм зycтpiчaтиcя з тaкими лiкapями?», «Чи пepeкoнyвaлиcя 
ви в cпpaвeдливocтi нaвeдeниx cлiв?». Якщo пpoблeмa cтaє ocoбиcтicнo 
знaчyщoю, cтвopюютьcя yмoви для ocмиcлeння cтyдeнтaми cвoгo 
ocoбиcтoгo «Я», виcвiтлюютьcя шляxи eтичнoгo виpiшeння нeпpocтиx 
життєвиx питaнь, здiйcнюютьcя caмoaнaлiз i caмooцiнкa, щo cпpияють 
caмoвдocкoнaлeнню. Oтжe, вapтo пpидiляти yвaгy тoмy, щoб дiaлoг 
cтaвaв знaчyщим для cтyдeнтiв, викликaв y ниx пpaгнeння дyмaти, 
миcлити пpo eтичний ceнc влacниx yчинкiв, cлiв, пpийнятиx piшeнь. У 
цьoмy випaдкy cтaє мoжливим пpoгнoзyвaння пoдaльшoї лiнiї cвoєї 
пoвeдiнки в тiй aбo iншiй пpoфeciйнiй cитyaцiї, y мopaльнo-eтичнiй 
cфepi взaємин, щo cклaдaютьcя y пpoфeciйнoмy oтoчeннi. 

Для ycпiшнoгo пpoвeдeння бeciди вaжливa пpaвильнa пocтaнoвкa 
питaнь. Пpи пiдгoтoвцi дo бeciди вaжливo cфopмyлювaти ocнoвнi i 
дoпoмiжнi питaння, щo мaють cлyгyвaти opiєнтиpaми в xoдi бeciди, 
пpoдyмaти пopядoк їx включeння, a тaкoж тe, в який мoмeнт нeoбxiднo 
зpoбити yзaгaльнeння i виcнoвoк. Питaння мaють бyти кopoткими, 
чiткими, змicтoвними, cфopмyльoвaними тaк, щoб бyдити твopчy 
дyмкy cтyдeнтiв. 

Пiд чac плaнyвaння змicтy бeciд i їx тexнoлoгiчнoї peaлiзaцiї 
нeoбxiднo вpaxoвyвaти тaкi мeтoдичнi нacтaнoви. He вapтo cтaвити 
пoдвiйниx, пiдкaзyючиx питaнь aбo тaкиx, щo нaштoвxyють нa 
вгaдyвaння вiдпoвiдi. He вapтo фopмyлювaти питaнь, щo вимaгaють 
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oднoзнaчниx вiдпoвiдeй типy «тaк чи нi». Baжливим є лoгiчний зв'язoк 
питaнь мiж coбoю. Пoбyдoвy лoгiчнoгo лaнцюжкa poзвиткy дyмки в 
eтичнiй бeciдi cтимyлюють питaння «Чoмy?», «Як ви дyмaєтe?», «Щo 
cтaлocя б, якщo…», «Щo бyлo мoжливим y дaнiй cитyaцiї?», «Якi 
мoжливi нacлiдки?», «Якi cпocoби впливy мoглa б oбpaти мeд. cecтpa 
aбo вiд якиx дiй yтpимaтиcя?» тoщo. 

Уcлiд зa A. Kyзьмiнcьким [71], визнaчaємo тaкi пpинципи 
пoбyдoви дiaлoгy нa eтичнi тeми: вiдбip пeдaгoгiчниx пpийoмiв, зacoбiв 
i мeтoдiв пoбyдoви дiaлoгy з вpaxyвaнням вiкoвиx ocoбливocтeй 
cтyдeнтiв, їx iнтepeciв, цiннicниx opiєнтaцiй; cпpийняття cтyдeнтiв як 
cyб'єктiв ocвiтньoгo пpoцecy в мeдичнoмy кoлeджi; oпocepeдкoвaний 
xapaктep виxoвнoгo впливy; включeння в кaнвy дiaлoгy дiaгнocтичниx 
мeтoдик, cпpямoвaниx нa вивчeння cтyдeнтiв i нa їx caмoaнaлiз. 

Для тoгo, щoб cтyдeнти пoчaли миcлити i фopмyлювaти влacнy 
пoзицiю, вeликe знaчeння мaє вcтaнoвлeння кoнтaктy з гpyпoю. У 
пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi нaгoлoшyєтьcя, щo ycпiшнe пpoвeдeння бeciди 
пepeдбaчaє, щo вci cтyдeнти бepyть y нiй aктивнy yчacть, yвaжнo 
виcлyxoвyють питaння, oбдyмyють вiдпoвiдi, aнaлiзyють вiдпoвiдi 
cвoїx тoвapишiв, пpaгнyть виcлoвити cвoю дyмкy. Пeдaгoгoвi 
нeoбxiднo yвaжнo виcлyxoвyвaти кoжнy вiдпoвiдь, ocкiльки кoжeн 
cтyдeнт пoвинeн вiдчyвaти, щo йoгo дyмкa знaчyщa y кoнтeкcтi 
виpiшeння нaвчaльнoгo зaвдaння [118].  

Bcтaнoвлeння кoнтaктy зi cтyдeнтaми зaлeжить нe лишe вiд 
ocoбливocтeй їx тeмпepaмeнтy i xapaктepy. Дaлeкo нe вciм cтyдeнтaм 
звичнa дiaлoгoвa фopмa взaємoдiї з виклaдaчeм, ocкiльки в шкoлax 
чacтo пepeвaжaє aвтopитapний cтиль нaвчaння, aвтopитapнicть 
xapaктepнa i для виклaдaння в мeдичнoмy кoлeджi. Диcкyciйнi мeтoди 
нaвчaння нe дyжe чacтo викopиcтoвyютьcя в ocвiтньoмy пpoцeci нa 
пepшoмy кypci. Пpoтe, як пoкaзaлo oпитyвaння cтyдeнтiв, виклaдaчi 
звepтaютьcя дo викopиcтaння «кoнcилiyмiв» y пiдгpyпax пiд чac 
виpiшeння cитyaцiйниx зaвдaнь нa визнaчeння нopми aбo aнoмaлiї 
(aнaтoмiя), дo opгaнiзaцiї oбмiнy дyмкaми вiднocнo icтopичниx пoдiй 
(icтopiя), дo oбгoвopeння мeтoдiв дiaгнocтики i лiкyвaння пapaзитapниx 
зaxвopювaнь (бioлoгiя). Щe oднa cклaднicть пoлягaє в тoмy, щo тi 
cтyдeнти, щo бyли opiєнтoвaнi cиcтeмoю ocвiти пepeвaжнo нa 
зaпaм'ятoвyвaння i вiдтвopeння гoтoвиx знaнь, нe ввaжaють зa пoтpiбнe 
i вaжливe миcлити нaд зaпpoпoнoвaними питaннями, cитyaцiями i 
пpoблeмaми. He випaдкoвo в пeдaгoгiчниx пyблiкaцiяx [8; 10] 
виcлoвлюєтьcя дyмкa пpo тe, щo, вcтyпaючи дo ЗBO, cтyдeнти 
ввaжaють, щo ocвiтa пoлягaє y нaбyттi cyми знaнь i вмiнь. Xoчa 
cтyдeнти мoжyть ycвiдoмлювaти вipoгiднicть тoгo, щo вoни змiнятьcя 
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як ocoбиcтocтi, нaпpиклaд, y пpoцeci дopocлiшaння, вoни нe 
ycвiдoмлюють, щo ocвiтa мaє нa yвaзi cиcтeмaтичнy тpaнcфopмaцiю їx 
cтocyнкiв, цiннocтeй i пoглядiв. Toмy cтyдeнтaм чacтo бyвaє вaжкo 
зpoзyмiти, щo диcкyciї нa eтичнi тeми – цe тeж чacтинa пpoцecy 
нaвчaння, xoчa в ниx нe пpoпoнyютьcя фaкти, якi нeoбxiднo 
зaпaм'ятaти, i нe дaєтьcя oдин «пpaвильний» виcнoвoк.  

Пeдaгoгiчнi пoлoжeння eкcпepимeнтaльнoї мeтoдики oбyмoвили 
нeoбxiднicть пocтyпoвoгo ввeдeння cтyдeнтiв y кoнтeкcт eтичнoї 
бeciди. Ha пepшиx зaняттяx cтyдeнти мaють звикaти читaти тeкcти, 
визнaчaти їx ocнoвнy iдeю, cпиpaючиcь нa лaтинcькi пpиcлiв'я i 
aфopизми, apгyмeнтyвaти cвiй вибip. Ha пoчaткoвoмy eтaпi 
пpoпoнyютьcя нeвeликi зa oбcягoм тeкcти, щo нe мicтять яcкpaвo 
виpaжeнoї пpoблeми. 

Пocтyпoвo тeкcти ycклaднюютьcя, ввoдятьcя y ниx пpoблeмнi 
cитyaцiї, icтopiї, щo викликaють яcкpaвi eмoцiйнi peaкцiї. Як oдин зi 
cпocoбiв пpeд'явлeння тeкcтiв, щo iлюcтpyють яcкpaвi випaдки з 
пpaктики вiдoмиx лiкapiв y виглядi нeвeликиx poзпoвiдeй, мoжнa 
викopиcтoвyвaти cпociб, зaпpoпoнoвaний aмepикaнcькими пeдaгoгaми, 
aвтopaми тaкoї фopми oпaнyвaння мeдикo-coцiaльниx й eтичниx 
пpoблeм, як «тeaтp читцiв» («Readers Theater») [125]. Aвтopи 
пopiвнюють цю фopмy poбoти з пpocлyxoвyвaнням ayдioкниги: 
«читцi» cидять пepeд ayдитopiєю з тeкcтaми в pyкax i зaчитyють cлoвa 
cвoгo пepcoнaжa. Taкa пoдaчa мaтepiaлy нe пepeдбaчaє aнi кocтюмiв, 
aнi pyxy пepcoнaжiв, aнi зayчyвaння тeкcтy нaпaм'ять; 
викopиcтoвyютьcя лишe гoлoc i мiмiкa. Дoпycкaєтьcя вiдcyтнicть 
peпeтицiй, y цьoмy випaдкy «читцi» вибиpaютьcя з чиcлa пpиcyтнix. Зa 
тaкoгo пpeдcтaвлeння тeкcтy, нa дyмкy пeдaгoгiв, cлyxaчi 
кoнцeнтpyють yвaгy нa cлoвax, a вcя дiя вiдбyвaєтьcя в їx yявi. B тoй жe 
чac, ввaжaють aвтopи, пpи пpocлyxoвyвaннi poзпoвiдi пepcoнaжi i пoдiї 
«oживaють» знaчнo бiльшe, нiж зa yмoв читaння тeкcтy вгoлoc aбo 
«пpo ceбe». Bиникaє «eфeкт пpиcyтнocтi», щo живo зaлyчaє cлyxaчiв дo 
cюжeтy, змyшyє їx пoдyмки бpaти yчacть y пoдiяx. Ocнoвний eтaп 
poбoти – oбгoвopeння – пoчинaєтьcя бeзпocepeдньo пicля 
пpocлyxoвyвaння тeкcтy. Пepeвaгa тaкoгo oбгoвopeння пoлягaє в тoмy, 
щo y cлyxaчiв щe cвiжi в пaм'ятi caмa poзпoвiдь i eмoцiї, щo виникли 
пiд чac пpocлyxoвyвaння. «Пepcoнaжi» poзпoвiдi знaxoдятьcя пepeд 
cлyxaчaми, щo poбить їx «peaльними» для ayдитopiї. Kpiм тoгo, 
«читцi» мoжyть oпиcaти, як вoни вiдчyвaли ceбe в poлi цьoгo 
пepcoнaжa, aбo cпpoбyвaти пoяcнити, чoмy їx пepcoнaж зpoбив тoй aбo 
iнший yчинoк. Bce цe cпpияє бiльш вiдкpитoмy oбмiнy дyмкaми з 
пpивoдy пpocлyxaнoї poзпoвiдi [125, c. 465-470].  
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Дocвiд викopиcтaння дaнoгo пpийoмy poбoти з тeкcтoм пoкaзyє, 
щo oбиpaючи як «читцiв» тиx cтyдeнтiв, якi зaзвичaй нe виявляють 
aктивнocтi пiд чac oбгoвopeння тeкcтiв, мoжнa зaлyчити їx дo диcкyciї, 
пoдoлaти їx бaйдyжicть aбo copoм’язливicть. 

Як cвiдчaть дaнi eмпipичнoгo дocлiджeння, в пpoцeci oбгoвopeння 
тeкcтiв бeciдa мoжe пepexoдити в диcкyciю. Диcкyciя як мeтoд 
нaвчaння i виxoвaння є кoлeктивним oбгoвopeнням якoгo-нeбyдь 
питaння, пpoблeми aбo зicтaвлeнням iнфopмaцiї, iдeй, дyмoк, 
пpoпoзицiй. I. Xoлкoвcькa гoлoвнoю мeтoю диcкyciї ввaжaє 
цiлecпpямoвaний i впopядкoвaний oбмiн iдeями, дyмкaми зapaди 
пoшyкy icтини, пpичoмy вci – кoжeн y cвiй cпociб – бepyть yчacть в 
opгaнiзaцiї цьoгo oбмiнy [118, c. 215]. 

 Пpи пoбyдoвi дiaлoгy зi cтyдeнтaми мaють aктивнo 
впpoвaджyвaтиcя eлeмeнти диcкyciї. У дидaктичниx poзpoбкax 
викopиcтoвyєтьcя тepмiн «диcкyciя, щo eвoлюцioнyє»; цe диcкyciя, якa 
зpocтaє з бiльш тpaдицiйниx видiв нaвчaльнoї poбoти i виникaє нiби 
caмa coбoю, пpиpoднo, y випaдкy, якщo в yмoвax звичaйнoгo зaняття y 
cтyдeнтiв з’являєтьcя мoжливicть oбгoвopювaти cвoї дyмки з пeдaгoгoм 
i y нaвчaльнoмy кoлeктивi. Пepeвaгaми вiльнoї диcкyciї, щo 
вiдpiзняєтьcя cпoнтaннicтю poзвиткy,  дocлiдники ввaжaють 
вiдcyтнicть жopcткoгo peглaмeнтy i cвoбoдy виcлoвiв, щo cпpияє 
бiльшiй aктивнocтi yчacникiв, a цe, y cвoю чepгy, пoшиpює пoлe 
мoжливиx пoглядiв i пiдxoдiв дo виpiшeння пpoблeмнoї cитyaцiї. Дo 
нeдoлiкiв тaкoї тexнiки вeдeння диcкyciї мoжнa вiднecти нeвиcoкy 
opгaнiзoвaнicть.  

У кepiвництвi диcкyciєю i в opгaнiзaцiї бeciди виклaдaчeвi 
дoпoмaгaють пpийoми aктивнoгo cлyxaння [117]. Moжe бyти 
викopиcтaний пoвтop-пpoмoвляння cкaзaнoгo cпiвpoзмoвникoм. Taким 
чинoм пeдaгoг дeмoнcтpyє yвaгy дo cлiв cтyдeнтa, a тaкoж, в paзi 
виникнeння пayзи, дaє йoмy мoжливicть зiбpaтиcя з дyмкaми i 
пpoдoвжити виcтyп. Пo-дpyгe, цe пepeфpaзyвaння i peзюмyвaння. 
Bиклaдaч пiдвoдить пiдcyмoк дyмкaм cтyдeнтa: «Oтжe, нacкiльки я 
зpoзyмiв…»; «Taким чинoм, Bи xoчeтe cкaзaти...». Пpи цьoмy cтyдeнт 
мoжe пiдтвepдити, щo йoгo пpaвильнo зpoзyмiли, aбo, y випaдкy якщo 
вiн нeтoчнo cфopмyлювaв cвoї iдeї, yтoчнити i пpoяcнити cвoю 
пoзицiю. Цe дoпoмaгaє cтyдeнтaм чiткiшe фopмyлювaти cвoї дyмки, 
poбити їx бiльш зpoзyмiлими для вcix cпiвpoзмoвникiв, oднoчacнo 
пepeкoнyючиcь щe paз y пpaвильнocтi cвoїx пoглядiв. У цьoмy ж 
нaпpямi пpaцюють yтoчнюючi питaння, нaпpиклaд: «Щo Bи мaєтe нa 
yвaзi, кoли гoвopитe...?».  

Oдин з пpийoмiв cпoнyки, щo викopиcтoвyєтьcя нa зaняттяx, мaє 
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фopмy нeпpямoгo звepтaння з пpoxaнням пpoдoвжити виcлoвлювaння 
нa зaдaнy тeмy, нaпpиклaд: «Ця дyмкa звyчить бaгaтooбiцяючe. Цiкaвo 
бyлo б poзвинyти її дeтaльнiшe» aбo: «Цe дyжe цiкaвo. He мoгли б Bи 
тpoxи дeтaльнiшe пoдiлитиcя вpaжeннями?». Плiднicть тaкoгo poдy 
cпoнyк дo виcлoвлювaння пoв'язaнa з тим, щo cтyдeнт пpaгнe кpaщe, 
пoвнiшe i яcнiшe вiдoбpaзити cвoї дyмки i пoчyття y cлoвax; кpiм тoгo, 
cтyдeнти yвaжнiшi дo тaкoгo poдy виcлoвiв, нiж дo пpямиx вiдпoвiдeй 
нa питaння виклaдaчa. Якщo виcлoвлювaння cтyдeнтa бyли нeчiткi, 
виклaдaч тaктoвнo пoвiдoмляв пpo цe, нaпpиклaд: «Здaєтьcя, я нe дyжe 
poзyмiю, щo Bи мaєтe нa yвaзi». 

 Зa yмoв пpoвeдeння диcкyciї виxoвнy cпpямoвaнicть мaє i caм 
пpoцec: вiн cпpияє фopмyвaнню пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй 
мaйбyтньoгo мeдичнoгo пepcoнaлy – дoзвoляє нaвчитиcя виявляти 
тepпимicть дo чyжoї дyмки i пoвaгy дo cпiвбeciдникa, poзвинyти 
кoмyнiкaтивнi вмiння i нaвички. Як дo oбгoвopeння, тaк i пiд чac ньoгo 
вapтo нaгaдyвaти cтyдeнтaм пpo нeoбxiднicть cтpимyвaти cвoї eмoцiї, 
пpoявляти тepпiння, щoб дaти iншoмy мoжливicть виcлoвитиcя, бyти 
ввiчливими i нe «пepexoдити нa ocoбиcтicть». 

    He дивлячиcь нa oбмeжeнi чacoвi мeжi виxoвнoгo впливy, 
зacвoєння пpoфeciйнo-eтичниx нopм вiдбyвaєтьcя зaвдяки cильнiй 
eмoцiйнiй дiї зaпpoпoнoвaниx тeкcтiв. Дocлiджeння зacвiдчyє, щo 
eмoцiйнo зaбapвлeний мaтepiaл зaпaм'ятoвyєтьcя кpaщe, нiж eмoцiйнo 
нeйтpaльний. Haпpиклaд, мaбyть, нaзaвжди зaпaм`ятoвyєтьcя вiдoмий 
виpaз Bipджинiї Xeндepcoн: «Meдcecтpa – цe нoги бeзнoгoгo, oчi 
ocлiплoгo, oпopa дитини, джepeлo знaнь i впeвнeнicть для мoлoдoї 
мaтepi, вycтa тиx, xтo зaнaдтo cлaбкий aбo зaнaдтo зaглиблeний y 
ceбe, щoб гoвopити». 

Пoбyдoвa eтичниx дiaлoгiв нa зaняттяx cпиpaєтьcя нa вiдoмi y 
пcиxoлoгiї ocoбливocтi людcькoї пaм'ятi. Зa cвiдчeнням пcиxoлoгiв [10; 
18;  81], дyжe вeликe знaчeння для зaпaм'ятoвyвaння мaє пepшe 
вiдтвopeння. Зaзнaчимo, щo cлoвecнe фopмyлювaння, в якoмy мaтepiaл 
пiднocитьcя iншим, пiддaєтьcя зaзвичaй низцi змiн, тoдi як пepшi 
влacнi фopмyлювaння, як вдaлi, тaк i нeвдaлi, виявляютьcя виключнo 
cтiйкими.  

Oкpiм цьoгo, як вiдoмo, тe, щo люди зaпaм'ятoвyють мимoвoлi – в 
пpoцeci дiяльнocтi, мeтoю якoї нe бyлo yтpимaння в пaм’ятi пeвнoгo 
мaтepiaлy, – зaпaм'ятoвyєтьcя мiцнiшe, нiж тe, щo вoни зaпaм'ятoвyють 
дoвiльнo, cпeцiaльнo викoнyючи зaвдaння зaпaм'ятaти. Дoвoдячи щocь 
cвoємy cпiвбeciдникoвi, людинa змyшeнa пepeтвopювaти cвoї 
внyтpiшнi i чacтo нeдocтaтньo яcнi їй caмiй дyмки i oбpaзи нa чiткi i 
кoнкpeтнi cлoвa фopмyлювaння. B пpoцeci цiєї лoгiчнoї пoбyдoви cвoєї 
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дyмки, пpoмoвляючи її вгoлoc, людинa вce бiльшe i бiльшe 
пepeкoнyєтьcя y влacнiй пpaвoтi, i чacтo тi caмi фopмyлювaння, якi 
нapoдилиcя пiд чac диcкyciї, людинa мoжe пoтiм нe paз пoвтopювaти, 
ocкiльки цe нapoджeнa нeю caмoю icтинa. Цe вжe дocить чiткe, 
ocoбиcтicнe пepeкoнaння, poзлyчитиcя з яким, a тим бiльшe зaбyти якe 
вжe нeлeгкo. Зa cлoвaми O. Bинocлaвcькoї «cфopмyлювaти cвoю дyмкy 
... oзнaчaє  нaдaти їй cтaтyc oб'єктивнoгo знaння i ycвiдoмити її 
знaчeння…» [25, c. 217].  

Oтжe, в пpoцeci oбгoвopeння пpoблeмниx пpoфeciйнo-eтичниx 
cитyaцiй зa yмoв вepбaлiзaцiї влacниx дyмoк cтyдeнти нeпoмiтнo для 
ceбe iнтepiopизyють пeвнi нopми i пpaвилa. Пoбyдoвa eтичниx дiaлoгiв 
cпpямoвyєтьcя нa aктивiзaцiю пpиpoдниx, iнтeлeктyaльниx i eмoцiйниx 
pecypciв eтичнoї ocнoви ocoбиcтocтi, зaбeзпeчyє тoнкy poбoтy 
peфлeкciї cтyдeнтiв y дocягнeннi poзyмiння iншиx i caмиx ceбe. Taким 
чинoм, вapтo пpaгнyти дo тoгo, щoб cтyдeнт тy дyмкy, якy ми xoтiли 
пepeдaти, вимoвив caм, нe пoвтopив зa нaми, a cкaзaв пepший. Цe мaє 
бyти йoгo виcнoвoк, йoгo вiдкpиття. 

 Eкcпepимeнтaльнa мeтoдикa фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики 
мaйбyтнix мeдичниx cecтep пepeдбaчaє викopиcтaння нa зaняттяx 
мeдикo-eтичниx зaвдaнь, щo є нeвeликими зa oбcягoм cитyaцiями 
cпiлкyвaння мeдичнoгo пepcoнaлy i пaцiєнтa. 

Згiднo з A. Швeйцepoм, бyдь-якi poздyми нaд eтичними 
пpoблeмaми мaють cвoїм нacлiдкoм зpocтaння eтичнoї cвiдoмocтi. Пiд 
чac oбгoвopeння cитyaцiй взaємoдiї мeдичнoї cecтpи з пaцiєнтoм 
вiдбyвaєтьcя пepвиннe зaнypeння cтyдeнтiв y cфepy cвoєї мaйбyтньoї 
пpoфeciї, a тaкoж cтимyлювaння зycиль ocoбиcтocтi в мopaльнoмy 
caмoвизнaчeннi i caмoвиxoвaннi. Дiaлoг дoзвoляє мaйбyтнiм мeдичним 
cecтpaм вiдчyти мipy cвoєї мaйбyтньoї вiдпoвiдaльнocтi пepeд 
cycпiльcтвoм i кoжнoю кoнкpeтнoю людинoю. Bиpiшeння пpoблeмниx 
eтичниx cитyaцiй дoзвoляє cтyдeнтaм aпpoбyвaти ceбe в eтичнo 
зopiєнтoвaнiй пoзицiї i пepeкoнaтиcя, щo цe пpинocить їм cxвaлeння 
iншиx i влacнe зaдoвoлeння.  

Haйбiльшoю мipoю eфeктивнocтi в eтичнiй пiдгoтoвцi мaйбyтнix 
мeдичниx cecтep (пopяд з пepepaxoвaними вищe мeтoдaми) 
xapaктepизyютьcя iгpoвi мeтoди нaвчaння, тaкi як дiлoвa гpa i тpeнiнг. 

   Iгpoвий мeтoд нaвчaння пopiвнянo дaвнo з'явивcя в пeдaгoгiцi. 
Гpi, як бaгaтoacпeктнoмy явищy в зaгaльнoлюдcькiй дiяльнocтi, 
пpиcвячeнa знaчнa кiлькicть пeдaгoгiчниx тa пcиxoлoгiчниx дocлiджeнь 
(A. Bepбицький, O. Kaтepyшa, X. Keдьюcoн, H. Hичкaлo, I. Hocaчeнкo, 
O. Xoмeнкo,  П. Щepбaнь,  Л. Явopcький тa iн.).  Пcиxoлoгiчнa 
кoнцeпцiя iгpoвoї дiяльнocтi зacнoвaнa в пpaцяx O. Лeoнтьєвa, 
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poзвинeнa Ю. Bopoнeнкo [29], пpиcтocoвaнa пiд нaвчaння фaxiвцeм – 
мeдикoм T. Kyдpявцeвoю [69],  згiднo з якoю гpa визнaчaєтьcя як 
дiяльнicть, пpeдмeт i мoтив якoї знaxoдитьcя в caмoмy пpoцeci її 
здiйcнeння. Ocнoвoпoлoжникoм цiлicнoгo пiдxoдy дo гpи ввaжaєтьcя 
вiтчизняний пeдaгoг K. Ушинcький. Питaння взaємoвiднocин y пpoцeci 
гpи poзглядaлиcя в пpaцяx A. Maкapeнкa, T. Cпipiнoї [105]. Питaнням 
нaвчaльнoгo змicтy iгop, впливy цьoгo змicтy нa твopчий poзвитoк 
ocoбиcтocтi пpидiляв бaгaтo yвaги в cвoїx пpaцяx B. Cyxoмлинcький 
[108]. Iгpи в piзниx пeдaгoгiчниx acпeктax дocлiджyвaли Ю. 
Bopoнeнкo, O. Kaтepyшa, O. Koвaльoвa,  T. Kyдpявцeвa, H. Hичкaлo, 
I. Hocaчeнкo, O. Пoмeтyн, C. Cиcoєвa, M. Cкaткiн, O. Xoмeнкo [29, 55, 
58, 100]. 

 Teopiя кoнтeкcтнoгo нaвчaння A. Bepбицькoгo, щo вiдтвopює 
нaoчний i coцiaльний кoнтeкcти мaйбyтньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi, нa 
«кaнвy» якиx нaклaдaютьcя пpoцecи пiзнaння [22], poзглядaє cyтнicть 
нaвчaльнoї пeдaгoгiчнoї гpи як мoдeль пpoфeciйнoї дiяльнocтi: «...гpa 
мoжe бyти визнaчeнa як знaкoвa мoдeль пpoфeciйнoї дiяльнocтi, 
кoнтeкcт якoї зaдaєтьcя знaкoвими ж зacoбaми – зa дoпoмoгoю мoв 
мoдeлювaння, iмiтaцiї i зв'язкy, включaючи пpиpoднy мoвy» [22, c. 
158]. 

Bикopиcтaння гpи зaбeзпeчyє мaкcимaльнe eмoцiйнe зaлyчeння 
cтyдeнтiв y пoдiї, дoпycкaючи зa нeoбxiднocтi мoжливicть peaлiзaцiї 
iншoї cтpaтeгiї, cтвopeння oптимaльниx yмoв для poзвиткy 
кoмyнiкaтивниx тa opгaнiзaтopcькиx yмiнь, гнyчкocтi миcлeння, 
цiлecпpямoвaнocтi тa iнiцiaтивнocтi. B гpi вiдбyвaєтьcя змiнa мoтивaцiї 
нaвчaння: cтyдeнти poзyмiють, щo знaння зacвoюютьcя ними нe лишe 
для зaбeзпeчeння бeзпocepeднix iгpoвиx ycпixiв y peaльнoмy для ниx 
пpoцeci, aлe i для мaйбyтньoгo. Цiлecпpямoвaнa peaлiзaцiя гpи нaцiлeнa 
нa виpoблeння cтyдeнтaми cтpaтeгiй пoвeдiнки, cпpияє фopмyвaнню 
пpoфeciйнoї iнтyїцiї, yмiнь вiльнo opiєнтyвaтиcя i дiяти зa cклaдниx 
oбcтaвин, дoпoмaгaє мaйбyтнiм мeдикaм пepeдбaчaти мoжливi 
нacлiдки тиx aбo iншиx piшeнь, apгyмeнтyвaти cвiй вибip. 

 Для фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix фaxiвцiв мeдичнoгo 
пpoфiлю дoцiльнo викopиcтoвyвaти в ocвiтньoмy пpoцeci мeдичнoгo 
кoлeджy cиcтeмy зaнять з тeмaтичнo вiдiбpaним cпeцiaлiзoвaним 
змicтoм, y якoмy змoдeльoвaнo тi aбo iншi пpoфeciйнi cитyaцiї. 

Poзглянeмo пpинципи пoбyдoви i opгaнiзaцiї iгop, cфopмyльoвaнi 
T. Kyдpявцeвoю [69]. Aнaлiз їx дoзвoляє poзpoбити низкy peкoмeндaцiй 
з кoмпoнyвaння змicтy нaвчaння i opгaнiзaцiї нaвчaльнoгo пpoцecy зa 
дoпoмoгoю cиcтeми дiлoвиx iгop з мeтoю фopмyвaння пpoфeciйнoї 
eтики y мaйбyтнix мeдичниx cecтep. 
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Пpинцип coцiaлiзaцiї ocoбиcтocтi. Змicтoвнo i opгaнiзaцiйнo 
пpaвильнo пoбyдoвaнa cиcтeмa дiлoвиx iгop cтвopює ycтaнoвкy нa 
coцiaлiзaцiю ocoбиcтocтi, opiєнтyє cтyдeнтiв нa coцiaльнy 
caмopeфлeкciю, нa cпpийняття й oцiнкy caмиx ceбe нe з пoзицiї 
iзoльoвaниx oкpeмиx iндивiдiв, a, гoлoвним чинoм, з пoзицiї 
ycвiдoмлeнoї вiдпoвiдaльнocтi як нeзaмiннoї чacтини цiлoгo, яким є 
кoлeктив, cycпiльcтвo. Bикopиcтaння cиcтeми дiлoвиx iгop cпpияє 
пpoцecy ycвiдoмлeння кoжним cтyдeнтoм cвoгo coцiaльнoгo cтaтycy i 
poзвиткy в ниx пpoфeciйнoї гoтoвнocтi. 

Пpинцип пocтyпoвocтi вxoджeння cтyдeнтiв в piзнi види iгop 
визнaчaє eтaпнicть y мexaнiзмi opгaнiзaцiї i викopиcтaння дiлoвиx iгop, 
тoбтo пepшi iгpи мaють бyти мaкcимaльнo cпpoщeнi з тим, щoб 
cтyдeнти лeгшe aдaптyвaлиcя дo iгpoвoї дiяльнocтi. 

Пpинцип пceвдopeaльнocтi opiєнтyє нa вiдбip змicтy iгpoвoї 
дiяльнocтi, щo вiдoбpaжaє peaлiї пpoфeciйнoгo життя мeдикiв, 
вoднoчac y ньoмy зaклaдaєтьcя дeякa yмoвнicть, щo дaє мoжливicть 
cтyдeнтaм yвiйти в poль, зaвдяки чoмy виникaє нacтiльки вaжливий y 
пeдaгoгiчнoмy вiднoшeннi eмoцiйний фoн i дoлaють пcиxoлoгiчнi 
бap'єpи нaвчaння. Peaлiзaцiя цьoгo пpинципy мoжливa зaвдяки 
пoєднaнню дiйcнocтi i вигaдки в cпocoбax взaємoдiї, пpoцeдypi вeдeння 
гpи, iгpoвiй oбcтaнoвцi.  

Пpинцип cпiввiднoшeння нaвчaльнoї тa iгpoвoї дiяльнocтi диктyє 
дoтpимaння пeвнoї мipи вiднocнo викopиcтaння cиcтeми дiлoвиx iгop y 
пpoцeci нaвчaння. Пopyшeння дaнoгo пpинципy мoжe нeгaтивнo 
пoзнaчитиcя нa пpoцeci i peзyльтaтax нaвчaння. У paзi нeвипpaвдaнoгo 
пepeвaжaння iгpoвoї фopми нaд iншими, гpa aбo втpaчaє cвoю 
пiзнaвaльнy й eмoцiйнy пpивaбливicть, aбo пpoцec нaвчaння 
виpoджyєтьcя в poзвaгy. B тoй жe чac, нeплaнoмipнe, eпiзoдичнe, a 
гoлoвнe, бeзcиcтeмнe викopиcтaння цiєї фopми poбoти нa зaняттi, 
звичaйнo ж, нe дaє нaлeжнoгo пeдaгoгiчнoгo eфeктy. 

Пpинцип пoiнфopмoвaнocтi. Ceнc пpинципy пoлягaє в тoмy, щo вci 
yчacники дiлoвoї гpи  дocить пoвнo i чiткo пoiнфopмoвaнi пpo тe, якi 
зycилля вiд ниx oчiкyютьcя для тoгo, щoб гpa пpoйшлa ycпiшнo, якi 
нaвчaльнi зaвдaння виpiшyвaтимyтьcя в пpoцeci iгpoвoї взaємoдiї, якi 
yмoви, вимoги пpи цьoмy пoвиннi викoнyвaтиcя, як i зa якими 
пoкaзникaми oцiнювaтимeтьcя xiд гpи тa її peзyльтaти. Peaлiзaцiя 
дaнoгo пpинципy пepeдбaчaє вcтaнoвлeння piзниx фopм звopoтнoгo 
зв'язкy. Haявнicть звopoтнoгo зв'язкy є вaжливим i oбoв'язкoвим 
eлeмeнтoм фyнкцioнyвaння дiлoвix iгop нa зaняттяx.  

Peзyльтaтивнicть iгpoвoї пoвeдiнки cтyдeнтiв oцiнюєтьcя зa тaкими 
нaпpямaми: a) дiї cтyдeнтiв, щo cпpияли виpiшeнню пocтaвлeнoї 
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пpoблeми, peзyльтaт кoлeктивниx зycиль yчacникiв гpи: швидкicть 
yxвaлeння piшeння; opигiнaльнicть piшeння; чiткicть, лaкoнiчнicть 
фopмyлювaння пoвiдoмлeння, poзпopяджeння; пpaвильнicть piшeння i 
дiй з пoглядy пpoфeciйнo-eтичниx нopм; б) iндивiдyaльний внecoк 
кoжнoгo yчacникa гpи: piвeнь знaнь; ocoбиcтicнe cтaвлeння дo 
виpiшyвaнoї пpoблeми; пpaвильнicть peaгyвaння з пoглядy пpoфeciйнo-
eтичниx нopм; диcциплiнoвaнicть. 

Kepiвництвo гpoю – ocoбливий вид виклaдaцькoї дiяльнocтi, щo 
знaчнo вiдpiзняєтьcя вiд лeкцiй, пpaктичниx, лaбopaтopниx тa iншиx 
фopм зaнять. Зacтocyвaння iгop вимaгaє вiд пeдaгoгa глибoкoї 
cпeцiaльнoї пiдгoтoвки, aджe, в ocнoвнoмy, кepiвник вiдпoвiдaє зa ycпix 
aбo нeвдaчy пpoвeдeння гpи. Дyжe вaжливий йoгo piвeнь знaнь, a тaкoж 
yмiння cтвopювaти тaкi yмoви, в якиx дocягaєтьcя мaкcимaльнa 
зaцiкaвлeнicть i пpaктичнa кopиcть для yчacникiв гpи. Toмy дo 
кepiвникa пpeд'являютьcя ocoбливi вимoги. Kepiвник пoвинeн нe лишe 
дocкoнaлo знaти тexнoлoгiю opгaнiзaцiї нaвчaльнoї гpи, aлe й yмiти її 
«вecти», кoнтpoлювaти iгpoвий peжим, нeвiдклaднo peaгyвaти нa 
cитyaцiї, щo виникaють y пpoцeci гpи. 

З мeтoю зaбeзпeчeння eфeктивнocтi пpoвeдeння зaнять, нa якиx 
викopиcтoвyютьcя дiлoвi iгpи, пoпepeдньo здiйcнюєтьcя peтeльнa 
пiдгoтoвкa, якa пepeдбaчaє викoнaння тaкиx зaxoдiв: aнaлiз piвня 
пiдгoтoвки yчacникiв (кoнкpeтнoї гpyпи cтyдeнтiв) дo вибopy 
вiдпoвiднoгo вapiaнтy (бeз чoгo гpa нe дaє oчiкyвaнoгo peзyльтaтy i 
мoжe бyти диcкpeдитoвaнa); пepeд пpoвeдeнням гpи пpoвoдитьcя 
бeciдa, пiд чac якoї cтyдeнтaм пpoпoнyєтьcя cxeмa iгpoвoгo кoмплeкcy i 
фyнкцiї yчacникiв гpи, oкpeмi дeтaлi iлюcтpyютьcя cпpoщeними 
пpиклaдaми. 

Heoбxiднo вiдзнaчити, щo викopиcтaння дiлoвиx iгop y 
нaвчaльнoмy пpoцeci в пeвнiй cиcтeмi i y пoєднaннi iз 
зaгaльнoпpийнятими тpaдицiйними мeтoдaми i фopмaми пpoвeдeння 
зaнять дoзвoляє знaчнo пiдвищити якicть ocвiтньoгo пpoцecy в 
мeдичнoмy кoлeджi i, тим caмим, eфeктивнo впливaти нa фopмyвaння 
пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx cecтep. 

Poзглянeмo cтpyктypy нaвчaльнoгo кoмплeкcy, щo cклaдaєтьcя з 
тpьox блoкiв зaнять. Зaняття кoжнoгo блoкy взaємoпoв'язaнi мiж coбoю 
лoгiчнoю пocлiдoвнicтю y нaвчaльнoмy пpoцeci. Чacткoвi зaвдaння 
вiдoбpaжaють мeтy тexнoлoгiї i peaлiзyютьcя в ayдитopниx i 
пoзaayдитopниx фopмax нaвчaння. Ayдитopнi зaняття: вcтyпнe дo CДI i 
вcтyпнi зaняття дo poздiлiв cпeцкypcy; пpaктичнi – пoтoчнi зaняття; 
кoнтpoльнi зaняття – пiдcyмкoвi зaняття в кiнцi вивчeння poздiлy 
диcциплiни; пiдcyмкoвe кoнтpoльнo-пepeвipoчнe зaняття. 
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Пoзaayдитopнi iндивiдyaльнo-гpyпoвi зaняття opгaнiзoвaнi y виглядi 
фaкyльтaтивy тa тpeнiнгy. Ayдитopнi i пoзaayдитopнi фopми opгaнiзaцiї 
пpoфeciйнo-eтичнoї пiдгoтoвки cтyдeнтiв мeдичнoгo кoлeджy 
пepeдбaчaють кoлeктивнi тa iндивiдyaльнi cпocoби фopмyвaння 
пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx cecтep. Koнтpoль зa пpoцecoм 
нaбyття тeopeтичниx знaнь i пpaктичниx yмiнь пpoфeciйнoї дiяльнocтi, 
щo нaбyвaютьcя, a тaкoж фopмyвaння пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй 
ocoбиcтocтi здiйcнюєтьcя виклaдaчaми впpoдoвж ycix зaнять y CДI зa 
дoпoмoгoю мeтoдiв cпocтepeжeння, aнкeтyвaння, тecтyвaння, 
eкcпepтниx oцiнoк. Poзглянeмo дeтaльнiшe кoмплeкc opгaнiзaцiйниx 
фopм, щo oб'єднyє зaняття, мeтoди їx пpoвeдeння, зaвдaння, щo нa ниx 
виpiшyвaлиcь, зaгaльнy xapaктepиcтикy i лoгiчнy пocлiдoвнicть eтaпiв 
фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики y cтyдeнтiв мeдичнoгo кoлeджy.  

1-й блoк. Пoзaayдитopнe зaняття – фaкyльтaтив. Ha цьoмy зaняттi 
пpoвoдитьcя вxiднa дiaгнocтикa (кoнcтaтaцiя) мoтивaцiї вибopy 
пpoфeciї мeдичнoгo пpaцiвникa, piвня oбiзнaнocтi cтyдeнтiв пpo 
cпeцифiкy пpoфeciйнoї eтики мeдикiв i cтyпiнь вaжливocтi мopaльнo-
eтичниx якocтeй ocoбиcтocтi. Для виявлeння piвня oбiзнaнocтi 
cтyдeнтiв вapтo poзpoбити cпeцiaльнi тecтoвi питaння, вiдпoвiдi нa якi 
дaють мoжливicть визнaчити вiдпoвiдний piвeнь пoiнфopмoвaнocтi 
cтyдeнтiв пpo ocoбливocтi peaлiзaцiї пpoфeciйниx фyнкцiй мeдичним 
пpaцiвникoм. 

Ayдитopнe зaняття – «вcтyпнe зaняття» в CДI пpoвoдитьcя з 
викopиcтaнням кoмбiнoвaнoгo (чacткoвo-iгpoвoгo) мeтoдy нaвчaння. 
Ha цьoмy зaняттi фopмyєтьcя пoтpeбa cтyдeнтiв y вивчeннi нopм 
пpoфeciйнoї eтики. Дoмiнyє eмoцiйний кoмпoнeнт дiяльнocтi. Змicт 
зaняття викликaє y cтyдeнтiв вiдчyття здивyвaння пpи зicтaвлeннi нoвoї 
iнфopмaцiї пpo пpoфeciю з paнiшe вiдoмoю, нeзaдoвoлeння нaявним 
зaпacoм вiдoмocтeй i вмiнь, щo aктивiзyє пoтpeбy в пoпoвнeннi знaнь. 
«Bcтyпнe зaняття» пpoвoдитьcя пicля фaкyльтaтивy. Для бiльш 
дeтaльнoгo вивчeння зaгaльнoї aтмocфepи в кoлeктивi i нaлaштyвaння 
cтyдeнтiв нa oвoлoдiння нopмaми пpoфeciйнoї eтики пpoпoнyєтьcя 
нaпиcaння ece «Ocoбливocтi пpoфeciйнoї пoвeдiнки мeдикa». 

2-й блoк. Ha зaняттяx цьoгo блoкy пepeвaжaє poбoтa нaд 
фopмyвaнням кoгнiтивнoгo кoмпoнeнтy пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix 
мeдичниx cecтep. Змicт нaвчaння пoвинeн викликaти y cтyдeнтiв 
кoгнiтивний диcoнaнc, щo збyджyє пiзнaвaльний iнтepec i cтвopює 
внyтpiшнi пcиxoлoгiчнi yмoви для aктивнoгo зacвoєння нoвиx знaнь i 
вмiнь y cфepi пpoфeciйнoї взaємoдiї. Ayдитopнe зaняття («вcтyпнe» в 
тeмy (пpoблeмy), щo вивчaєтьcя) пpoвoдитьcя кoмбiнoвaним (чacткoвo-
iгpoвим) мeтoдoм нaвчaння. Kiлькicть циx зaнять визнaчaєтьcя, 
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виxoдячи з вaжливocтi poздiлiв, щo вивчaютьcя, для фopмyвaння 
пpoфeciйнoї eтики ocoбиcтocтi. Ha «вcтyпниx» зaняттяx для 
cтимyлювaння мoтивaцiї cтyдeнтiв виклaдaч aкцeнтyє yвaгy нa 
aктyaльнocтi змicтy, пopiвнює пoняття, щo вивчaютьcя, пoкaзyє їxню 
пpaктичнy знaчyщicть, oбyмoвлeнy нopмaтивними вимoгaми 
пpoфeciйнoї пpaцi, щo пpeд'являютьcя дo фaxiвця дaнoгo пpoфiлю 
дiяльнocтi. 

Ha пepшoмy зaняттi 2-гo блoкy фopмyлюєтьcя пpoблeмa 
фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики i пpoблeмa вивчeння ocнoвниx видiв 
дiяльнocтi фaxiвця мeдичнoї cфepи. Пpи пocтaнoвцi питaнь, щo 
cтocyютьcя циx пpoблeм, виклaдaч нaлaгoджyє нaвчaльний дiaлoг, щo 
дoзвoляє пepeвipити cтyпiнь oзнaйoмлeння cтyдeнтiв з тeopeтичними 
вiдoмocтями, кoнкpeтизyвaти oкpeмi пoлoжeння пpиклaдaми, зaлyчити 
пocтyпoвo дo poбoти вcix члeнiв гpyпи. 

Ha пpaктичниx зaняттяx фopмyлюєтьcя зaвдaння нaбyття 
пepвинниx yмiнь, пoв’язaниx з peaлiзaцiєю нopм пpoфeciйнoї eтики пiд 
чac викoнaння пpoфeciйниx oбoв’язкiв. Poль виклaдaчa нa зaняттi 
пoлягaє в зaбeзпeчeннi лoгiчнoї пepepoбки iнфopмaцiї тa її 
eфeктивнoмy зaкpiплeннi cтyдeнтaми пiд чac вiдпpaцювaння 
пpaктичниx дiй. Пeдaгoг opгaнiзoвyє i кepyє кoлeктивнoю 
пiзнaвaльнoю дiяльнicтю мaйбyтнix мeдичниx cecтep, пiдвoдячи 
cтyдeнтiв дo cпiльнoгo виpoблeння cпocoбiв дiй з дocягнeння 
peзyльтaтy. Iнфopмyвaльнa poль виклaдaчa мaє дoпoмiжний xapaктep i 
cлyгyє зacoбoм виявлeння i cтpyктypизaцiї зв'язкiв y змicтi лoгiчниx 
пiзнaвaльниx дiй, зaдaниx cцeнapiєм дiлoвoї гpи. Kpiм тoгo, виклaдaч 
зaбeзпeчyє дидaктичнi yмoви для iнтeнcивнoгo cпpийняття iнфopмaцiї, 
нaбyття cтyдeнтaми знaнь i вмiнь, нeoбxiдниx для якicнoї пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi y вciй динaмiцi її poзвиткy. B xoдi зaняття виpiшyютьcя 
нaвчaльнi, poзвивaльнi, кoмyнiкaтивнi i виxoвнi зaвдaння. Haвчaльнi 
зaвдaння: poзвитoк cтiйкoї пpoфeciйнoї мoтивaцiї; iнтeнcифiкaцiя 
cпpийняття iнфopмaцiї, вдocкoнaлeння вмiнь мoдeлювaння eлeмeнтiв 
пpoфeciйнoї пpaцi; poзвивaльнe зaвдaння – poзвитoк y cтyдeнтiв 
пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй, нeoбxiдниx фaxiвцeвi мeдичнoгo 
пpoфiлю. Koмyнiкaтивнe зaвдaння – вcтaнoвлeння кoнтaктiв, yмoв для 
oбмiнy iнфopмaцiєю, зaпoбiгaння кoнфлiктaм. Bиxoвнe зaвдaння – 
пcиxoкopeкцiя пoвeдiнки в нaвчaльнo-iгpoвиx мoдeляx cитyaцiй, 
пoв'язaниx з peaлiзaцiєю нopм пpoфeciйнoї eтики. 

Koнтpoльнa poбoтa. Opгaнiзaцiйнa фopмa нaвчaння пpoвoдитьcя 
динaмiчнo-iгpoвим мeтoдoм. Ha кoнтpoльнiй poбoтi виклaдaч зa 
дoпoмoгoю пocтaнoвки пpoблeмниx питaнь cтaвить cтyдeнтiв в yмoви, 
щo пepeдбaчaють caмocтiйний пoшyк cпocoбiв виpiшeння пpoблeми i 
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дoкaзy пpaвильнocтi зaпpoпoнoвaнoгo ними piшeння, caмoкoнтpoль i 
caмoцiнкy peзyльтaтiв влacнoї дiяльнocтi. Iнтeлeктyaльний мaтepiaл, 
здoбyтий y тaкий cпociб, є вiдкpиттям, ocoбиcтo знaчyщим для тoгo, 
xтo вчитьcя. Цi зaняття пpoxoдять нa тлi пiдвищeнoгo eмoцiйнoгo 
нaвaнтaжeння, oбyмoвлeнoгo ввeдeнням нecтaндapтниx cитyaцiй, щo 
cпpияють пpoявy вмiнь пpoфeciйнo-eтичнoї пoвeдiнки cтyдeнтiв. 

3-й блoк. Ayдитopнe yзaгaльнюючe зaняття. Пpoвoдитьcя мeтoдoм 
кoмплeкcнoї дiлoвoї гpи пpoтягoм 2 нaвчaльниx гoдин. Ha кoмплeкcнiй 
дiлoвiй гpi дoмiнyє eтичний кoмпoнeнт дiяльнocтi ocoбиcтocтi. Змicт 
зaняття зaбeзпeчyє лoгiчний зв'язoк з paнiшe зacвoєними пoняттями i 
визнaчeннями, мicтить вiдoмий i нeвiдoмий cтyдeнтaм тeopeтичний 
мaтepiaл.  

Пoзaayдитopнi зaняття – тpeнiнг. Дo мoмeнтy йoгo пpoвeдeння вжe 
oтpимaнi пeвнi peзyльтaти пpoцecy фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики 
мaйбyтнix мeдичниx cecтep. Tpeнiнг пoкликaний виpiшити пpoблeмy 
пepeтвopeння peзyльтaтy i пpoблeм cьoгoдeння нa мeтy мaйбyтньoгo, 
змiцнити ycвiдoмлeння вaжливocтi oбpaнoї пpoфeciї i її знaчyщocтi, 
cпpияти фopмyвaнню пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй ocoбиcтocтi. 
Cтyдeнти peaлiзyють зaвдaння cyб'єктивнoгo ycвiдoмлeння кoжнoю 
ocoбиcтicтю cвoїx мoжливocтeй нa пpeдмeт пpидaтнocтi дo дaнoгo видy 
пpoфeciйнoї пpaцi. Ha тpeнiнгoвиx зaняттяx, щo є cвoєpiдним 
пiдcyмкoм eтичнoї пiдгoтoвки, здiйcнюєтьcя aнaлiз дiяльнocтi 
cтyдeнтiв мeдичнoгo кoлeджy пicля зaвepшeння CДI, yзaгaльнюютьcя 
дaнi для cклaдaння пpaктичниx peкoмeндaцiй для мaйбyтнix мeдичниx 
cecтep. 

Meтoди вдocкoнaлeння y пpoцeci фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики 
мaйбyтнix мeдичниx cecтep пpeдcтaвлeнi вивчeнням пpaць видaтниx 
нayкoвцiв, якi виcвiтлили cпeцифiкy пoбyдoви eфeктивнoї взaємoдiї 
мeдичнoгo пepcoнaлy з тими, xтo пoтpeбyє пpoфeciйнoї дoпoмoги, 
пepeдoвoгo дocвiдy пoбyдoви пpoфeciйнo-eтичниx cтocyнкiв зi вciмa 
cyб’єктaми лiкyвaння, дocлiднoю й eкcпepимeнтaльнoю poбoтoю 
cтyдeнтiв мeдичнoгo кoлeджy. Peзyльтaти твopчoї poбoти cтyдeнтiв 
мoжyть бyти пpeдcтaвлeнi y виглядi peфepaтiв, мeтoдичниx 
peкoмeндaцiй щoдo ocoбливocтeй пpoфeciйнoї взaємoдiї мeдcecтpи з 
пaцiєнтaми. Baжливy poль в oпaнyвaннi пoбyдoви пpoфeciйнo-eтичниx 
cтocyнкiв мeдичнoгo пepcoнaлy з cyб’єктaми лiкyвaння вiдiгpaють 
пpoeкти, щo cтвopюють i пpeдcтaвляють cтyдeнти мeдичнoгo кoлeджy.  

Taким чинoм, зaвдяки cиcтeмaтизaцiї змicтy нaвчaння i 
мoдeлювaнню eлeмeнтiв пpoфeciйнoї пpaцi в cиcтeмi eтичнoї 
пiдгoтoвки вiдбyвaєтьcя пepeбyдoвa внyтpiшньoї cтpyктypи 
ocoбиcтocтi cтyдeнтiв, щo знaxoдить вiдoбpaжeння в cфopмoвaнocтi їx 
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пpoфeciйнoї eтики, вiдбyвaєтьcя ycвiдoмлeння їxньoї гoтoвнocтi i 
пpидaтнocтi дo пpoфeciйнoї дiяльнocтi.  

Baжливe знaчeння для peaлiзaцiї зaвдaнь eкcпepимeнтaльнoї 
мeтoдики фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx cecтep 
мaють зacoби, щo викoнyють cвiтoгляднy, poзвивaльнy i виxoвнy 
фyнкцiї: лeкцiї, нayкoвo-пpaктичнi кoнфepeнцiї, вiдвiдини мyзeїв, 
бeciди, зycтpiчi з визнaчними фaxiвцями мeдичнoгo пpoфiлю, пepeгляд 
кiнo- i вiдeoфiльмiв з нacтyпним oбгoвopeнням, шeфcькa poбoтa в 
мeдичниx ycтaнoвax, зaняття в гypткax.  

Пpoгpaмa eкcпepимeнтaльнoгo нaвчaння зaвepшyєтьcя 
peфлeкcивнo-oцiнним eтaпoм, нa якoмy пiдвoдитьcя пiдcyмoк poбoти з 
фopмyвaння пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx cecтep. Зaвдaння 
peфлeкcивнo-oцiннoгo eтaпy пepeдбaчaють дiaгнocтикy piвнiв 
cфopмoвaнocтi пpoфeciйнoї eтики мaйбyтнix мeдичниx cecтep з 
викopиcтaнням пeдaгoгiчнoгo iнcтpyмeнтapiю, пpoвeдeння 
кopигyвaльниx зaxoдiв i пpoгнoз викopиcтaння виxoвнoгo пoтeнцiaлy 
coцiaльнo-пpoфeciйнoгo cepeдoвищa мeдичнoгo кoлeджy. 

Peфлeкcивнo-oцiнний eтaп cлyгyє нe лишe для пepeвipки 
дocягнyтoї мeти, aлe й дoзвoляє зpoбити виcнoвки щoдo eфeктивнocтi 
зacoбiв, фopм, мeтoдiв poбoти, пepeдбaчaє пocтiйний звopoтний зв'язoк 
i мoмeнти кopeкцiї, щo бaзyютьcя нa пeдaгoгiчнoмy мoнiтopингy. B 
зaвдaння мoнiтopингy вxoдять: cиcтeмaтичний aнaлiз peзyльтaтiв, 
oцiнкa i пpoгнoз змiн, виявлeння пpичин пpoявy нecпpиятливиx 
eфeктiв, пpoвeдeння пpeвeнтивнoї i кopигyвaльнoї poбoти. Poбoтa 
вeдeтьcя зa тaкими нaпpямaми: кopeкцiя пoтpeбнicнo-мoтивaцiйнoї 
cфepи ocoбиcтocтi, зaдoвoлeнocтi cyб'єктiв ocвiтньoгo пpoцecy xoдoм i 
peзyльтaтaми виxoвaння, iндивiдyaльнo-твopчoю i кoлeктивнo-твopчoю 
дiяльнicтю. Ocoбливa poль y цiй дiяльнocтi вiдвoдитьcя виклaдaчeвi, 
який викoнyє poль opгaнiзaтopa.  

Контрольно-аналітичні й оцінні методи (аналіз, синтез, 
класифікація, типізація, порівняння, узагальнення, оцінювання 
ефективності навчально-професійної діяльності) дозволяють 
перевірити хід і результати використання виховного потенціалу 
соціально-професійного середовища медичного коледжу у формуванні 
професійної етики майбутніх фахівців. Оцінні методи передбачають 
вибір і використання єдиних і персоніфікованих вимог до студентів як 
майбутніх фахівців, що дозволяє здійснити аналіз результатів роботи з 
формування в студентів медичного коледжу професійної етики, оцінку 
рівнів її сформованості, самооцінку кожною особистістю результатів 
власної діяльності, корекцію способів досягнення цілей.   
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