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41 

Давида: «Кожен народ повинен берегти свою мову більше, ніж свої кордони, 
бо мова – головна його оборона, далеко більшої міцності, ніж усі її фортеці». 

Наша кафедра спонукає звертатися до величезної культурної спадщини 
митців у широкому значенні цього слова, бо митець – це той духовний 
інструмент, який творить зв'язок між вічністю і «своїм» часом, бо його 
творчість – це з’ява «вічного» в часі на певному історичному просторі. Кожен із 
українських митців своєю креативною працею оберігає одну з найважливіших 
цінностей українського народу – його мову і рідною мовою духовно єднає 
народ у єдине ціле, щоб сформувати «з величезної етнічної маси українську 
націю, суцільний культурний організм» (І. Франко). Ця проблема і в ХХІ столітті 
залишається вкрай актуальною.  
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ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 
ЧЕТВЕРТОЇ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

Ковтун Н.М., д. філос. н., доц., професор кафедри філософії та політології, 
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 

Ковтун Ю.В., к. філос. н., викладач суспільних дисциплін, 
Житомирський міський ліцей № 1 

 
У ситуації впровадження карантинних заходів внаслідок пандемії  

Covid-19 та зростаючої діджиталізації і роботизації виробництва як у 
розвинутих країнах світу, так і в країнах периферії і напівпериферії  
світ-системи, актуальною залишається проблема профорієнтації молодого 
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покоління. Перед сотнями тисяч молодих людей постає нагальна проблема, 
яку професію обрати, які з професій будуть актуальними на ринку праці у 
найближчі 3-5 років. Затребуваність професій на ринку праці буде залежати 
значною мірою від того, якими будуть обсяги і темпи діджиталізації і 
роботизації у різних країнах світу. Прогнозовано у різних частинах світу 
очікуються відмінні темпи заміни роботи людей на роботу автоматизованих 
систем виробництва і обслуговування. 

Слід акцентувати увагу на тому, що висхідним положенням у виборі 
«професій майбутнього» залишається усвідомлення і молодими людьми, і 
працівниками освітньої сфери того, що за умови мінливості ринку праці, людина 
має орієнтуватись на отримання універсальної освіти і розвитку здатності 
перманентно перекваліфіковуватися на протязі усього життя. Людина має  
бути готовою до того, що виникне необхідність в умовах зростаючої конкуренції 
на ринку праці через 2-3 роки шукати нове місце роботи. 

Утім, зовсім не можна зводити «професії майбутнього» лише до 
отримання новітніх знань і володіння новітніми технологіями. У зв’язку з цим 
цілком слушними є висновки аналітиків відомої консалтингової фірми «Robert 
Half». Згідно з ними, у найближчі роки надважливими у процесі формування 
кваліфікації працівника залишаться навички міжособистісного спілкування у 
процесі управління проектами і людьми та емпатія [4]. Власне саме такі 
тенденції будуть властивими і для медичної освіти. Відтак, в ситуації все 
більшої технологізації сфери медичної допомоги можна виділити декілька 
напрямків перспективних для медицини «професій майбутнього».  

Закономірним є віднесення до них професії генетика-консультанта. 
Нагадаємо, що в галузі хімії Нобелівську премію за 2020 рік отримали 
французька дослідниця, яка працює в Берліні, Емануель Шарпатье та 
американка Дженіфер Дудне. Вони розробили метод редагування геному, який 
отримав назву «генетичні ножиці» («genetic scissors»). Як було оприлюднено в 
журналі «Nature», цей метод може бути використаний в імунотерапії раку на 
стадії химерного антигенного рецептора, у процесі лікування серповидної 
клітинної анемії, а в ширшому контексті ‒ у сільському господарстві для 
збільшення врожайності та виведення рослин, більш стійких до хвороб  
[2, p. 1]. Виходячи з заявлених висновків, за допомогою «генетичних ножиць» 
вже у найближчому майбутньому можна буде генетично модифікувати живі 
організми і надавати їм будь-яких характеристик: від кольору, розміру, 
тривалості життя до стійкості до морозу та інших несприятливих природних і 
техногенних умов. До професійних обов’язків генетиків-консультантів входитиме 
не тільки виявлення ймовірних генетичних аномалій для потенційних батьків, а 
й оцінка ризику їх передачі нащадкам. У майбутньому професія генетика-
консультанта буде успішно конкурувати з пластичною хірургією.  

Аналізуючи процеси діджиталізації різних сфер соціальної реальності, 
американський футуролог Томас Фрей одну з перших позицій серед 
перспективних професій майбутнього відвів амнезійним хірургам (Amnesia 
Surgeons), полем діяльності яких має стати видалення з пам’яті людини 
негативних спогадів та її націленості на деструктивну поведінку [3, р. 36].  
У сфері медицини цифрові технології будуть активно поєднуватися з 
біосенсорами, що дасть можливість виявляти емоційні інтенції людини,  
її реакцію на предмети та переживання інших людей. 
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До іншої групи перспективних у сфері медицини, на нашу думку, будуть 
належати професії, пов’язані з реабілітацією хворих, паліативною медициною і 
супроводом важкохворих. У зв’язку з цим професії реабілітологів і 
фізіотерапевтів стануть надзвичайно актуальними, адже відновлення хворих 
після важких захворювань залишається важливою складовою процесу 
одужання. До цієї ж групи професій належить і діяльність у галузі геріатрії.  
В ситуації зростання тривалості життя у всьому світі і закономірного 
збільшення кількості людей похилого віку, геріатрія буде перспективною 
сферою для появи цілої групи професій, пов’язаних з функціями допомоги 
пацієнтам похилого віку, якнайдовшого збереження високої якості життя та 
збереження їх здатності до самообслуговування.  

До означеної групи перспективних професій належить і діяльність 
ерготерапевтів. Оскільки розвиток медицини у майбутньому має базуватись на 
зростанні рівня біофільності та гуманності, ключовими завданнями ерготерапії 
є, насамперед, навчання та супровід людей з важкими фізичними патологіями, 
які неможливо вилікувати. Ерготерапевти мають працювати над формуванням 
здатності хворого до ведення самостійного, адаптованого і щасливого життя. 
Як слушно зауважує українська дослідниця Іванна Багрій, велику роль при 
цьому відіграє заняттєва терапія (англ. occupational therapy), коли сам хворий 
бере активну участь у заходах, які задовольняють його бажання або потреби 
участі в соціальному житті, вдома, у школі, на робочому місці [1, с. 162]. 
Визначальною характеристикою діяльності ерготерапевта є орієнтація на 
індивідуалізацію роботи з пацієнтом, прагнення зрозуміти особливості і 
можливості зайнятості кожної людини, ознайомлення з її бажаннями і 
потребами, і, як наслідок, виробленням найбільш ефективних заходів щодо 
покращення якості її життя.  

В цілому, зауважимо, що це лише деякі професії зі сфери перспективних 
у найближчі роки у галузі медицини. В ситуації надшвидкого упровадження 
технологій четвертої індустріальної революції так само, як десятки і сотні 
професій будуть зникати, сотні професій будуть з’являтися, навіть такі, 
існування яких на сучасному етапі розвитку важко уявити. Однак, вже сьогодні 
можна виділити такі тенденції у професійній орієнтації здобувачів у галузі 
медицини: у майбутньому відбудеться прискорена технологізація важких або 
неможливих для людини процесів і впровадження у різних сферах медицини 
принципів роботизації і діджиталізації; актуальним буде потужне зростання 
запиту у медицині на професії, пов’язані з реабілітацією важкохворих і 
паліативною допомогою, та персоналізація і індивідуалізація роботи з хворими 
та ін. Водночас здобувачі медичної освіти мають усвідомлювати, що в умовах 
дефіциту робочих місць для людей, їх освіта повинна мати універсальний 
характер та широку палітру обізнаності у своїй професійній галузі. Це дасть 
можливість швидкої перекваліфікації і здатності бути конкурентоспроможним в 
умовах надмінливості ринку праці. Окрім того, робота у медичній сфері 
майбутнього буде вимагати розвитку широкої палітри соціальних навичок, 
спрямованих на розвиток здатності до співпереживання, емоційного інтелекту, 
комунікативних здібностей та вміння працювати в команді. 
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Стратегія педагогічної діяльності для кожної навчальної дисципліни 

визначається, в першу чергу, кінцевими цілями навчання та спрямована на 
отримання високої якісної успішності студентів. Для викладачів медичних 
навчальних закладів питання підготовки висококваліфікованих медичних 
кадрів має першочергове значення незалежно від того, чи викладається 
дисципліна природничо-наукового циклу у 1-2 роки навчання, чи це клінічна 
дисципліна, що визначає вузьку професійну діяльність майбутнього лікаря. 
Розвиток науки, досягнення в галузі біології та медицини, поява нових 
напрямків фундаментальних досліджень сприяє збільшенню потреби в 
висококваліфікованих лікарських кадрах, зміні концепцій медичної освіти. 

Сучасний фахівець з лікувальної справи повинен: 
• бути готовим до постійного оновлення знань, вміло застосовувати їх 

на практиці для вирішення професійних завдань; 
• швидко адаптуватися в мінливих життєвих і професійних ситуаціях, 

вміти правильно аналізувати і вирішувати виникаючі проблеми; 
• чітко орієнтуватися в зростаючому потоці інформації, 

використовувати сучасні технології для її аналізу, трансформації та 
використання в професійній діяльності та власному житті; 

• бути комунікабельним, контактним, уміти працювати в різних 
командах; 

• самостійно критично і творчо мислити, бути активним і послідовним у 
досягненні поставлених цілей.  

Необхідність створення умов для формування особистості як самостійного, 
мобільного, креативного суб'єкта в майбутній професійній діяльності визначає 
специфіку шляхів вдосконалення форм самостійної роботи студентів – 
обов'язкового компонента організації навчального процесу [1; 3].  

Реалії сьогодення змушують студента перетворитися з пасивного 
споживача знань в активного учасника процесу навчання, який вміє чітко 
сформулювати проблему, проаналізувати можливі шляхи її вирішення, знайти 
оптимальний результат і довести його вірність. Все це призводить до 
об'єктивної необхідності суттєвої переорієнтації процесу навчання біологічної 
хімії на активні методи оволодіння знаннями, розвитку творчих здібностей 
студентів, переходу від поточного до індивідуалізованого навчання з 
урахуванням потреб і можливостей особистості.  
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