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Анотація. У статті визначено особливості викладання гуманітарних навчальних дисциплін, зокрема, 
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Постановка проблеми. У контексті мо-
дернізації вищої школи, визнання пріо-

ритетності здобуття якісної освіти особливо важ-
ливого значення набуває проблема виховання 
в молодого покоління системи цінностей, спів-
звучних з ідеями громадянського суспільства, що 
відповідають національним і загальнолюдським 
ідеалам як значущий її орієнтир.

Перед сучасною вищою школою стоїть ак-
туальне завдання – готувати не відтворювачів 
знань, умінь і навичок, а активних і тактично 
гнучких учасників перетворень у соціумі, що 
володіють живим рухом думки, творчим і самос-

тійним мисленням. Адже психологами встанов-
лено, що «готові знання і факти не сприяють 
формуванню самостійності студентів, послаблю-
ють внутрішню мотивацію і призводять до неза-
требуваності потенціалу особистості» [4, с. 98].

Під впливом науково-технічної революції, 
процесів глобалізації в світі, демократизації 
та гуманізації суспільства особливо зростає по-
треба в якісній підготовці студентів вищих на-
вчальних закладів до майбутньої професійної 
діяльності. Тому виникла нагальна потреба по-
новому поглянути на вузівську освіту, яка вида-
ється нам на сучасному етапі її становлення як 
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цілеспрямований процес виховання і навчання 
нового покоління фахівців з почуттям обов'язку 
і відповідальності перед суспільством, високим 
інтелектуальним і творчим потенціалом.

Л. Яковлєв говорив, що в твердженні «… ніби-
то продукцією вузів є спеціалісти», міститься ло-
гічна помилка. Учений наголошував, що вищий 
навчальний заклад освіти не пологовий будинок, 
він не може створити інженера, лікаря, вчителя, 
а здатний лише дати навички і знання тому, хто 
прагне їх отримати. Інтелігентність – штучний 
товар, її не можна виробляти конвеєрним спосо-
бом. Країна зможе зайняти гідне місце в цивілі-
зованому світі лише тоді, коли вища освіта буде 
приналежністю не функціональних одиниць, а 
особистостей [10, с. 8].

Науковий аналіз, здійснений ученими, під-
тверджує, що компонентами особистості є її якос-
ті, які проявляються в різних видах діяльності. 
Провідною якістю особистості студентів має бути 
пізнавальна самостійність, яка проявляється 
в активній позиції, в здатності у процесі пізнан-
ня ставити перед собою цілі, знаходити способи 
і засоби їх досягнення шляхом постійної самоос-
віти і самоактуалізації.

Для цього необхідна така організація нав-
чально-виховного процесу вищого навчального 
закладу, яка дозволить за роки навчання роз-
винути у студентів ці значущі якості особистості, 
навчити їх реалізувати їх в самостійній пізна-
вальній діяльності, що виділяється серед інших 
видів діяльності потребою в знаннях, глибокому 
осмисленні і розумінні того, що відбувається. 
При цьому слід змістити акценти з предметно-
психологічної підготовки студентів на виховання 
у них професійно важливих якостей, високої ком-
петенції, індивідуального стилю діяльності [4].

Аналіз останніх досліджень. Професійна 
підготовка медиків стала центром дослідницької 
уваги чисельних науковців. Зокрема, О. Андрій-
чук зосереджує увагу на вихованні гуманності 
студентів, Л. Переймибіда студіює розвиток де-
онтологічної культури майбутніх медиків, вихов-
ні аспекти діяльності вищих медичних закладів 
освіти висвітлені в наукових роботах Л. Артамо-
нової, С. Бєлан, Г. Бурчинського, Л. Котлярової, 
І. Ніколайчук, О. Уваркіної та ін. Склався ціліс-
ний науковий напрямок – медична деонтологія, 
яка зосереджена на системі вимог до морально-
етичної сфери діяльності лікаря. Попри пильну 
увагу дослідників, педагогічний аспект вихован-
ня морально-етичних якостей майбутніх лікарів 
у навчально-виховному процесі медичного за-
кладу освіти ще залишається відкритим. 

Головною метою цієї роботи є досліджен-
ня й вирішення окресленого питання, де акту-
альність і доцільність праці зумовлені наявними 
суперечностями між:

– об'єктивною потребою суспільства у високо-
професійних медиках, які здатні ефективно пра-
цювати в несприятливій соціально-економічній 
ситуації, та недостатньою спрямованістю підго-
товки лікаря на актуалізацію й розвиток його са-
моврядності на високоморальних засадах в умо-
вах вищої школи; 

– необхідністю для ефективної лікарської ді-
яльності цілеспрямованої особистісної активнос-
ті випускника вищого навчального закладу ме-

дичної освіти й недостатністю засобів мотивації 
для її формування у студентів;

– усвідомленням важливості й складності 
процесу виховання конструктивних засад орга-
нізації професійної інтеракції випускника вищої 
школи й потребою актуалізації ефективних засо-
бів, спрямованих на забезпечення цього процесу 
в сучасній педагогічній науці й практиці. 

Виклад основного матеріалу. Задекла-
рована Законом України «Про освіту» загальна 
для всіх членів суспільства рівність щодо реа-
лізації здібностей і всебічного розвитку логічно 
пов’язана з національною історією, культурою, 
освітою. Особливої ж ваги набуває виховання 
системи моральних цінностей у професійній осві-
ті, і, насамперед, у медичній сфері, яка несе від-
повідальність за збереження життя й здоров'я. 
«Лікар повинен пам’ятати, – наголошується у Ко-
дексі, – що головний суддя на його професійному 
шляху – це, насамперед, совість» [2], а відтак, не 
викликає ніяких сумнівів те, що результати про-
фесійної діяльності працівника медичної галузі 
загалом і лікаря зокрема тісно пов’язані з риса-
ми його моральних якостей.

Ще Арістотель писав: «Морально прекрасною 
називають людину досконалої гідності… Адже 
про моральну красу говорять з приводу доброти: 
морально прекрасною називають справедливу, 
мужню, благородну і, взагалі, людину, яка воло-
діє всіма добротами » [3, с. 19]. 

Поняття «моральні якості» не містить у собі 
конкретних вказівок на те, які саме вчинки 
є прийнятними. Воно лише узагальнює, характе-
ризує й оцінює окремі аспекти поведінки. Люди-
на повинна сама вирішувати, як їй треба діяти, 
щоб проявити певні моральні якості. 

Аналізоване поняття обов’язково охоплює та-
кий оцінний аспект, як позитивне чи негативне 
ставлення до ситуації.

У фокусі уваги вищої школи, а також предме-
том нашого наукового дослідження залишаються 
питання пошуку моральних якостей особистості, 
формування й доцільність використання ком-
плексу заходів щодо особливостей викладан-
ня української мови професійного спілкування 
у контексті формування та виховання мораль-
них якостей особистості майбутнього фахівця 
в галузі медицини. 

Моральне виховання – процес, спрямований 
на формування й розвиток цілісної особистості. 
В основі – формування позитивного ставлення 
до Батьківщини, суспільства, людей праці, своїх 
обов’язків і до самого себе.

Імпонує думка Т. Лещенко, завідувачки ка-
федри українознавства та гуманітарної підготов-
ки УМСА, яка слушно підкреслює: «Майбутній 
лікар суверенної України – це людина, яка не 
тільки досконало володіє своєю спеціальністю, 
а й людина високої культури, милосердя, має 
широку ерудицію, високу громадянську і на-
ціональну свідомість. І головне – людина, яка 
вдумливо ставиться до найгостріших проблем 
сучасного світу, зокрема переймається почуттям 
власної причетності до гірких плодів свого «гос-
подарювання» на Землі, глобального нищення 
природи. Людина, в якій тісно переплітаються 
такі, здавалось би, різні вияви культури, як став-
лення до культурного, зокрема і мовного гено-
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фонду нації. Вихованню такої людини-фахівця 
значною мірою має сприяти процес гуманізації 
освіти» [6, с. 42]. 

На жаль, у системі вищої медичної освіти має 
місце тенденція до зниження мотивації щодо ви-
вчення гуманітарних дисциплін, оскільки сту-
дент, вступивши до вищого навчального закладу 
медичної освіти, налаштований, насамперед, на 
здобуття професійних знань, умінь і навичок. 

Тільки незначний відсоток майбутніх лікарів 
вільно володіє мовою конструктивного діалогу, 
вміє правильно й доступно формулювати про-
фесійну думку й суспільно-громадську позицію; 
інші ж не можуть знайти себе у професії та в со-
ціумі. Утім, такі студенти нерідко позиціонують 
себе і своє майбутнє поза межами України або 
взагалі не пов’язують подальше життя з меди-
циною через відсутність професійної мотивації. 
Отже, недостатнє уявлення про національну 
ідею та її реалізацію в системі вищих медич-
них і стоматологічних закладів освіти, зокрема, 
у викладанні гуманітарних дисциплін, впливає 
на формування світогляду майбутньої медичної 
еліти України. У цьому контексті не йдеться про 
професійну відповідність, а, насамперед, про осо-
бистісне самовираження лікаря. 

Вважаємо, що важко переоцінити значення 
слова в системі відносин «лікар – пацієнт». Ним 
можливо не тільки викликати функціональні 
зміни в організмі, а навіть і призвести до леталь-
них наслідків. Вустами вмілого лікаря мова лі-
кує, невмілого – ранить. У такому разі слово буде 
не психотерапією, а ятрогенією [7].

Значний потенціал морального виховання 
закладено в курсі «Українська мова за професій-
ним спрямуванням», мета якого – допомогти сту-
дентам-медикам удосконалити знання з укра-
їнської мови, оволодіти її стильовими нормами, 
опанувати офіційно-діловий стиль спілкування, 
навчити свідомо користуватися багатою мовною 
палітрою, підвищити рівень культури мовлення. 
Під час вивчення курсу української мови реалі-
зується й виховна мета – формування у студен-
тів поваги до мови країни, у якій вони живуть 
і навчаються, заохочення знати українську мову 
і вдосконалювати культуру мовлення, прище-
плення засобами мови пошани й дбайливого 
ставлення до народних традицій, історії, культу-
ри, науки українського народу, необхідності ста-
ти корисним своїй державі. 

Кафедра українознавства та гуманітарної 
підготовки є академічним осередком гуманітар-
ної освіти й національного виховання, діяльність 
якого спрямована на формування світоглядної 
свідомості й ціннісної орієнтації студентства, 
успадкування молоддю досвіду й багатовіко-
вих надбань українського народу як невід’ємної 
компоненти професійної компетентності лікаря, 
тому доповнюють й употужнюють науковий здо-
буток працівників кафедри вдало інтерпретова-
ні й екстрапольовані в мовну площину етнона-
ціональні, етнопсихологічні та соціокультурні 
проблеми [11]. 

Цей вектор наукової діяльності кафедри 
сприяє оптимізації процесу впровадження науки 
в навчально-виховний процес, допомагає орга-
нізувати дослідницьку діяльність вітчизняних 
та іноземних студентів. 

Члени кафедри ретельно обирають теми до-
сліджень, дбають про те, щоб окремі висвітлені 
аспекти могли стати фрагментами майбутніх 
комплексних лінгвістичних студій. Наукове 
опрацювання обраних членами кафедри проб-
лемних питань та оприлюднення наявних здо-
бутків є край актуальними.

Дослідницька увага працівників кафедри зо-
середжена на різноаспектному аналізі медичного 
дискурсу. Робота над ініціативною НДР прово-
диться в 3 напрямах: лінгвістичному, лінгводи-
дактичному і соціокультурному. Тематичне коло 
наукових досліджень, що стосуються кафедраль-
ної теми «Медичний дискурс у парадигмі сучас-
ності: лінгвістичний, лінгводидактичний і соціо-
культурний аспекти» (державний реєстраційний 
номер 0116U003820), окреслене студіюванням 
нагальних проблем унормованості терміносисте-
ми стоматологічної галузі, висвітленні особливос-
тей функціонування наукового стилю в мові сто-
матології, вивченні закономірностей утворення 
та вживання медичної термінології на матеріалі 
української та російської мов, аналізові шляхів 
формування й удосконалення дослідниками, 
передовсім лікарями, свого індивідуального на-
укового стилю, описові стилістично й граматично 
вмотивованих засобів ословеснення спеціальних 
наукових та професійних понять. Окреслені ас-
пекти дослідження обґрунтовано вкрай гострою 
потребою систематизації та уніфікації терміноло-
гічного інструментарію медичної сфери [11].

У контексті актуальних гуманітарних ідей 
цікавість науковців кафедри викликають проб-
леми репрезентації національно-мовної картини 
світу й культурно-текстової комунікації майбут-
нього лікаря, мовні, когнітивні й прагматичні 
характеристики мовленнєвожанрової парадиг-
ми медичного дискурсу, комунікативно-прагма-
тичний аналіз мовних знаків медичного тексту, 
лінгвокультурологічні аспекти комунікації в га-
лузі охорони здоров’я та дослідження лінгвопер-
соналії сучасного лікаря [11].

Колектив кафедри спрямовує свою роботу не 
лише на послідовне вдосконалення професійних 
якостей, збагачення й оновлення нової системи 
знань і умінь майбутніх медиків, розвиток їх осо-
бистісних якостей, самореалізації у процесі про-
фесійної діяльності, серед яких: гуманізм, висо-
ка загальна культура і моральність, активність 
і комунікабельність, рішучість, наполегливість, 
ініціативність, вимогливість, уміння володіти 
собою, тактовність і самостійність, творча уява, 
самокритичність і т. ін. [8].

Ураховуючи духовно-вартісну зорієнтова-
ність, кафедра щорічно проводить зі студента-
ми виховні заходи, присвячені ювілеям видат-
них діячів української культури і літератури, 
Шевченківські дні, День української писемності 
та мови (9 листопада), День рідної мови (21люто-
го), де важливим питанням постають гуманітар-
ні й українознавчі аспекти медицини. Кафедра 
є постійним учасником доброчинних акцій, бла-
годійних концертів та патріотичних заходів.

Принагідними для реалізації національно-
патріотичного виховання студентів, для ознайом-
лення з історією та культурою української мови, 
мовними звичаями й традиціями українців, мис-
тецькими скарбами, кращими синами й дочками 
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рідного народу, з моральними національними 
й загальнолюдськими нормами стануть украї-
нознавчі матеріали інформаційно-пізнавально-
го, історичного, наукового, професійного, патріо-
тичного змісту. 

Студенти презентують не тільки мовленнє-
ву індивідуальність, а й свою громадянську по-
зицію. Особливе значення це має у роботі з іно-
земними студентами. Варто приділити особливу 
увагу культурі мовлення студентів, акцентуючи 
на значущості професії лікаря у відбудові дер-
жави. Необхідно формувати у студентів переко-
нання, що вдосконалення мовленнєвої культури 
сприяє розвиткові моральних якостей: інтелекту, 
створенню фахового образу, досягненню соціаль-
ного престижу.

«Вдосконалення мови майбутніх лікарів, тоб-
то студентів медичних вишів, відбуватиметься 
тільки за умов цілеспрямованих і кваліфікова-
них дій усього професорсько-викладацького ко-
лективу навчального закладу, що загалом підви-
щить рівень професійного спілкування. Кожен 
викладач мусить володіти взірцевою професій-
ною мовою, дотримуватися правил етики й есте-
тики спілкування, аби власним прикладом впли-
вати на студентів, постійно стежити за їхньою 
усною і писемною мовою, усувати її недоліки, 
забезпечувати засвоєння майбутніми лікарями 
галузевої терміносистеми, формувати навички 
володіння науковим стилем, звертати увагу на 
правильне оформлення документів, історії хво-
роби, на дотримання бібліографічних стандар-
тів, правил цитування тощо» [6, с. 4].

Ми переконані, що саме через мову, літерату-
ру й мистецтво виховують моральні якості. Сту-
денти кафедри українознавства та гуманітарної 
підготовки готують доповіді за творами видат-
них письменників-лікарів, таких як: С.В. Ру-
данський, А.П. Чехов, В.І. Даль, М.А. Булгаков, 
В.В. Вересаєв, С. Моем та ін.; замислюються над 

питаннями моральності лікаря. Активну участь 
у дискусіях також беруть іноземні студенти, ре-
презентуючи через літературні твори медичні 
традиції своїх країн і особливості моральних 
норм їхніх культур. 

Отже, питанням моральних якостей повинні 
приділяти не тільки в спеціалізованому блоці 
наук, а й на всіх кафедрах, викладачі яких пра-
цюють на молодших курсах. Такий підхід забез-
печить більш глибоке й усвідомлене сприйняття 
студентами проблем моральності при освоєнні 
клінічних дисциплін.

Висновки і пропозиції. Проблема фор-
мування моральних якостей студентів-меди-
ків повинна знаходити всебічне відображення 
в системі їхньої професійної підготовки, оскільки 
моральність медика виступає потужним особис-
тісним підґрунтям його професіоналізму. Такі 
моральні якості, як гуманність, порядність, чес-
ність, відповідальність, сприяють виконанню 
ним своєї місії як перед суспільством у цілому, 
так і перед окремою людиною, пацієнтом, що по-
кладає на лікаря життєво значущі сподівання.

Тому забезпечення в медичному навчальному 
закладі умов, необхідних для формування зазна-
чених якостей та опору деструктивним щодо них 
чинникам, сьогодні слід розглядати серед основ-
них завдань професійної підготовки медичного 
працівника. 

Здобутки кафедри українознавства та гума-
нітарної Української медичної стоматологічної 
академії щодо організації навчально-виховного 
процесу, поглиблення і розширення професійних 
знань, умінь і навичок, забезпечення формуван-
ня й розвитку комунікативно орієнтованої ком-
петенції особистості та вирішення об’єктивних 
потреб створення і впровадження нової мовної 
освіти можуть бути використані для удоскона-
лення педагогічної майстерності викладачів ви-
щих навчальних закладів.
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