
31 жовтня 2022 р. в  рамках тижня ЦК гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін в Павлоградському медичному коледжі було проведено онлайн виховну 

годину на тему: «Твори добро». 

Куратор Мартиненко О.Л., викладач методист вищої категорії суспільно 

гуманітарних дисциплін. 

 
 

У виховному заході приймали участь студенти гр.. ЛС04/20 та їх батьки. 

Епіграфом до виховного заходу були слова О.Довженка. 

Життя коротке, поспішайте творити добро! 

О. Довженко 

 

  



Мета : 

Узагальнити знання  про добро як одну з найвищих моральних якостей людини. 

виховувати бажання творити добро, зберігати чистоту своїх душ у нашому жорсткому 

світі,бути активними громадянами нашої держави, підтримувати зв’язок долі 

маленької людини з історією народу, проявляти добро і гуманізм в майбутньої 

професії. 

 

Студенти підготували презентацію про видатних лікарів та медичних 

працівників сучасності. Розповідали про участь медиків в сучасній війні та допомогу 

людям. Також подивились відеоролик про Мати Терезу. Прослухали дві легенди про 

доброту. Ось одна з них: ЛЕГЕНДА 

 
  

Ця історія трапилась дуже давно у старовинному місті, де мешкав один мудрець. 

Слова про його мудрість розійшлась далеко за межі міста. Та жив у тому місті один 

чоловік, який заздрив славі мудреця. І от вирішив він придумати таке запитання, щоб 

мудрець не зміг на нього відповісти. Пішов чоловік на узлісся, спіймав метелика , 

заховав його в долонях і подумав: «Спитаю я в мудреця: скажи, який метелик у мене в 

руках – живий чи мертвий». Якщо він скаже «живий», я стисну долоні, і метелик 

помре; а якщо скаже «мертвий» я розкрию долоні, і метелик полетить. Ось тоді всі 

зрозуміють, хто з нас розумніший. Так усе і сталося. Зловивши метелика, лихий 

чоловік попрямував до мудреця і запитав: «Який метелик у мене: живий чи мертвий?» 

І мудрець, який і справді був дуже розумною людиною відповів: «Усе в твоїх руках, 

чоловіче». 

 



 
 

Обговорювали цю легенду і зробили висновки: — Від людини залежить, чого у 

світі стане більше – добра чи зла. Людяність, милосердя, добро. Особливо це 

потрібно в нашій майбутній професії медичного працівника. Саме лікар повинен бути 

доброю людиною, тобто такою людиною, яка в різноманітних життєвих ситуаціях, 

свідомо вибираючи між добром і злом, здатна поступитись власними інтересами, 

бажаннями, комфортом заради інших. 

Група приймала активну участь у проведені заходу.  

 


