
2020 р., № 71, Т. 2.

261

УДК 340.1:[378.22:61]-043.83
DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.71-2.48

Н. В. Шульга
аспірантка кафедри педагогіки та соціально-гуманітарних дисциплін

Льотної академії 
Національного авіаційного університету

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ 
ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ
На підставі аналізу науково-педагогічної літератури в статті запропоновано структурно-функ-

ціональну модель формування правової культури майбутніх магістрів медицини. Модель розглянуто 
як чітку структуру взаємопов’язаних, взаємозалежних компонентів, функціонування яких детермі-
новане метою формування правової культури та принципами конструювання моделей освітнього 
процесу, що спрямована на розв’язання педагогічних завдань і забезпечення вимог ефективності 
в подальшій професійній діяльності медичних фахівців. Реалізація моделі забезпечується oбґрунтoва-
ними педагогічними умовами. Всебічне осмислення підходів професійної підготовки медичних фахів-
ців і наукового доробку у сфері дослідження принципів навчання уможливило виокремлення низки 
принципів формування правової культури майбутніх магістрів медицини, які розподілено на дві групи: 
загальнодидактичні та специфічні, що характерні саме для формування правової культури.

Запропонована структурно-функціональна модель складається з цільового, методологічного, 
змістово-процесуального й оцінно-результативного блоків. До цільового блоку віднесено мету 
й завдання формування правової культури майбутнього магістра медицини. Мета – формування 
правової культури майбутніх магістрів медицини. Завданнями є формування знань, умінь і навичок із 
загального й медичного права; формування ціннісного ставлення до права; розвиток потреби самов-
досконалення з медичного права.

До методологічного блоку належать методологічні підходи та принципи. Методологічна основа 
розробленої моделі ґрунтується на органічному поєднанні низки наукових підходів, які функціонують 
у єдності та взаємозв’язку, а саме: системного, функціонального, компетентнісного, особистісноо-
рієнтованого, діяльнісного, акмеологічного та синергетичного.

Результатом педагогічного процесу із застосуванням пропонованої моделі є позитивна динаміка 
розвитку правової культури майбутніх магістрів медицини.
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Постановка проблеми. З’ясування організа-
ційних і педагогічних особливостей професійної 
підготовки медичних фахівців привертає увагу 
дослідників у зв’язку з реформуванням медич-
ної галузі, прагненням до світових стандартів 
провідних країн і стрімким розвитком науки й 
техніки. Правова культура є важливою ланкою 
в підготовці медичного фахівця-професіонала. 
Результати аналізу педагогічних, психологічних, 
правових, методичних праць, досвід підготовки 
майбутніх медичних фахівців з правознавчих 
дисциплін обумовили доцільність розроблення 
структурно-функціональної моделі формування 
правової культури майбутніх магістрів меди-
цини в процесі навчання в закладі вищої освіти. 
Складові елементи зазначеної моделі мають 
бути гнучкими, мобільними, адаптованими, 
повинні ґрунтуватися на провідних ідеях, запо-
зичених із зарубіжного досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковці досліджують правову культуру лікарів у 
різних аспектах. Зокрема, у своїй праці «Правова 
культура медичних працівників як чинник стабілі-

зації державного управління системою охорони 
здоров’я України» Я. Радиш та Н. Мєзєнцева 
виділяють чинники, які впливають на форму-
вання високого рівня правової культури в галузі 
здоров’я, а саме: утвердження в Україні базових 
загальнолюдських цінностей, провадження дер-
жавної політики, в основу якої покладені права та 
свободи громадян як найвищої суспільної цінно-
сті, формування системи правової освіти та пра-
вового виховання [1, с. 45].

Науковці О. Каблуков й О. Страхова, дослід-
жуючи правову підготовку студентів у вищих 
медичних навчальних закладах, наголошують на 
правовій компетенції студента-медика й визна-
чають її як «інтегральну властивість особистості, 
засновану на правових цінностях, що показує її 
готовність застосовувати правові знання й уміння 
у професійній медичній діяльності» [2, с. 99].

Проблеми правової підготовки студентів у 
Львівському національному медичному уні-
верситеті імені Данила Галицького вивчалися  
О. Січкорізом. Дослідник акцентує увагу на необ-
хідності володіння знаннями у сфері правового 
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регулювання професійної медичної діяльності, 
а також на умінні захищати й відстоювати свої 
інтереси. В умовах сьогодення володіння право-
вою інформацією у сфері охорони здоров’я сто-
їть поряд з професійними знаннями медичного 
фахівця та дотриманням морально-етичних норм. 
[3, с. 54].

За визначенням учених Н. Галапац та  
О. Литвинової правова культура медичного пра-
цівника – це його правосвідомість, розуміння 
принципів медичного права, переконаність у 
справедливості законів, повага до них і потреба 
їх неухильного дотримання в медичній діяльності. 
[4, с. 45].

Серед зарубіжних дослідників проблем форму-
вання правової культури студентів вищих медич-
них навчальних закладів важливо відзначити  
І. Фокс та К. Ф. Геррайда, у роботах яких розкрива-
ються аспекти розвитку етичної підготовки лікарів 
і застосування наукових методів як інструментів 
навчання права та медицини [5; 6].

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
розроблення та обґрунтування структурно-функ-
ціональної моделі формування правової культури 
майбутніх магістрів медицини.

Виклад основного матеріалу. У педагогіч-
ній науці моделювання часто використовується, 
оскільки дає можливість узагальнити цілий ряд 
теоретичних, методологічних й експерименталь-
них досліджень. Побудова моделі є засобом 
пізнання складних педагогічних феноменів і відо-
браженням найважливіших властивостей пред-
мета або явища, що досліджується.

На наш погляд, для моделі формування пра-
вової культури важливим є не лише відобра-
ження й систематизація основних складників –  
істотними є зв’язки й властивості відносин між 
ними. В основі побудови моделі лежить систем-
но-структурний підхід, який дозволяє розглядати 
формування правової культури як сукупності еле-
ментів, що перебувають у певній взаємодії між 
собою та навколишнім світом. У процесі розро-
блення моделі правової культури майбутніх магі-
стрів медицини ми презентуємо модель змісту й 
модель структури системи, що в поєднанні дають 
можливість створити цілісну модель, яка містить 
певні блоки, групи елементів, підсистеми, що дає 
змогу досягти поставленої мети.

У побудові моделі, на думку Г. Лещенка [7, с. 311], 
важливі два аспекти: структурний і функціональ-
ний. Структурний аспект стосується переважно 
наявності компонентів і засобів формування про-
фесійної культури та їхнього порядку в моделі. 
Функціональний аспект дає змогу охарактеризу-
вати організованість системи педагогічних про-
цесів професійної підготовки для досягнення кон-
кретної мети, відображає взаємозв’язок процесів, 
функціонального підходу, розкриваючи процеси 

зворотних зв’язків, регулювання й управління 
цілісним комплексом педагогічного впливу, умож-
ливлює пояснення внутрішньої доцільності кон-
струкції моделі формування правової культури 
майбутніх магістрів медицини. Отже, ми розу-
міємо структурно-функціональну модель фор-
мування правової культури майбутніх магістрів 
медицини як чітку структуру взаємопов’язаних, 
взаємозалежних компонентів, функціонування 
яких детерміновано метою формування правової 
культури та принципами конструювання моде-
лей освітнього процесу, спрямовану на розв’я-
зання педагогічних завдань і забезпечення вимог 
ефективності в подальшій професійній діяльності 
медичних фахівців.

Важливим аспектом у процесі розроблення 
моделі є те, що модельований об’єкт повинен від-
повідати моделі з можливістю її часткової зміни. 
Процес створення моделі передбачає кілька етапів:

– вивчення наявного досвіду, пов’язаного з 
проблемою формування правової культури май-
бутніх магістрів медицини;

– аналіз і доцільне узагальнення наявного 
досвіду, що уможливлює обґрунтоване формулю-
вання гіпотези, яка лежить в основі майбутньої 
моделі;

– складання програми дослідження та про-
цесуальна організація практичної діяльності з 
обов’язковою ідентичністю розробленій програмі;

– корекція програми на основі обставин, вияв-
лених у практичному проведенні дослідження за 
умови невідповідності передбачуваній гіпотезі.

Розроблена модель (рис. 1) враховує основні 
тенденції підготовки сучасного медичного 
фахівця, спрямована на формування в нього пра-
вової культури.

Модель як система має відповідну структуру, 
компоненти якої взаємопов’язані, водночас ця 
система складається з систем нижчого порядку.  
У структурі пропонованої моделі виокремлюємо 
такі блоки: цільовий, методологічний, змісто-
во-процесуальний, оцінно-результативний.

До цільового блоку відносимо мету й завдання 
формування правової культури майбутнього магі-
стра медицини. Мета – формування правової куль-
тури майбутніх магістрів медицини. Завданнями є 
формування знань, умінь і навичок із загального 
та медичного права, формування ціннісного став-
лення до права, розвиток потреби до самовдоско-
налення з медичного права.

До методологічного блоку належать методоло-
гічні підходи й принципи. Концепція нашого дослі-
дження вмотивовує доцільність якісно нового 
підходу до функціонування процесу правознавчої 
підготовки й потребує обґрунтування з позицій 
інтеграції та взаємодії системного, функціональ-
ного, компетентнісного, особистісноорієнтова-
ного, діяльнісного, акмеологічного й синергетич-
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Рис. 1. Структурно-функціональна модель формування правової культури майбутніх магістрів медицини
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ного наукових підходів. Потреба у зверненні до 
зазначених підходів спричинена такими факто-
рами, як-от:

1) ускладнення організації навчального про-
цесу з погляду на зменшення кількості годин, 
відведених на дисципліни професійного медич-
ного права;

2) досить низький рівень правознавчої підго-
товки випускників шкіл, які здобувають у подаль-
шому медичну освіту;

3) постійне реформування медичної сфери 
України й оновлення у зв’язку з цим норматив-
но-правової бази медичної сфери.

Методологічна основа розробленої моделі ґрун-
тується на органічному поєднанні низки наукових 
підходів, які функціонують у єдності та взаємо-
зв’язку: системного, функціонального, компетент-
нісного, особистісноорієнтованого, діяльнісного, 
акмеологічного та синергетичного. Системний 
підхід дозволяє виокремити складники процесу 
формування правової культури, встановити вза-
ємозв’язки між ними та взаємовплив, впорядку-
вати форми, методи й засоби педагогічного про-
цесу для досягнення прогнозованого результату. 
Функціональний підхід фокусує на розкриття змісту 
системи через його функції. Кожна функція спря-
мована на виконання окремих завдань і взаємодію 
між цілісною педагогічною системою й конкретним 
суб’єктом навчальної діяльності. Компетентнісний 
підхід допомагає реалізовувати отримані знання та 
вміння з загального й медичного права на практиці 
в конкретній життєвій ситуації чи ситуації фахової 
діяльності. Особистісноорієнтований підхід умож-
ливлює побудову процесу формування правової 
культури з повагою до студента, з урахуванням 
його інтересів і потреб таким чином, щоб у кожного 
була можливість вибору й самореалізації як особи-
стості. Діяльнісний підхід скеровує освітній процес 
на застосування теоретичних знань на практиці, 
формування здібностей до самоосвіти й команд-
ної роботи, успішну інтеграцію в соціум і профе-
сійну самореалізацію. Акмеологічний підхід дослі-
джує шляхи самореалізації, розкриття творчого 
потенціалу й удосконалення людської особистості, 
допомагає їй у досягненні вершин у фізичному, 
духовному та професійному розвитку. Сутність 
синергетичного підходу полягає у використанні 
міжпредметних досліджень, колективної взаємодії, 
вимагає узгодженості, організованості, взаєморозу-
міння, розвитку мисленнєвих, технічних, комуніка-
тивних, рефлексивних здібностей тощо.

Всебічне осмислення підходів професійної під-
готовки медичних фахівців і наукового доробку у 
сфері обґрунтування принципів навчання уможли-
вило виокремлення низки принципів формування 
правової культури майбутніх магістрів медицини, 
що розподілені на дві групи: загальнодидактичні та 
специфічні, які характерні саме для формування 

правової культури. До першої групи належать 
принципи науковості, систематичності й послідов-
ності, свідомості навчання, активності й самостій-
ності, наочності, ґрунтовності навчання, зв’язку 
навчання з практичною діяльністю, єдності освіт-
ніх, розвивальних і виховних функцій навчання. До 
групи специфічних принципів підготовки медичних 
фахівців, які особливо актуальні у правознавчій 
підготовці, належать принципи гуманізму, мотива-
ції навчально-пізнавальної діяльності, оптимізації 
навчання, варіативності, контекстного підходу.

Принцип науковості випливає з того, що зміст 
освіти вищої школи повинен відповідати досяг-
ненням науки у відповідній галузі знань. Студенти 
мають засвоювати достовірні, науково обґрун-
товані факти, явища, процеси, розуміти сутність 
науково обґрунтованих законів, особливості роз-
витку і становлення наукових відкриттів, володіти 
методами наукових досліджень, знайомитися 
з різними напрямами наукових пошуків у тій чи 
іншій галузі знань, знайомитися з перспективами 
розвитку наукових гіпотез [8].

Принцип систематичності й послідовності озна-
чає послідовне розгортання змісту знань, способів 
діяльності в навчальних програмах, підручниках, 
посібниках тощо, дотримання такого ж порядку 
засвоєння знань, формування умінь і навичок 
у студентів. Попередньо засвоєні знання є під-
ґрунтям для наступних знань. Важливим проявом 
цього принципу є виокремлення міжпредметних 
зв’язків і застосування їх у складанні навчальних 
планів закладів вищої освіти.

Принцип свідомості спирається на тому, що 
знання є надбанням людини лише в результаті 
самостійної свідомої діяльності. Свідоме учіння 
обумовлюється передусім рівнем сформованості 
мотивів навчання, розумінням практичної цінно-
сті й потреби в знаннях для обраної професійної 
діяльності [8].

Принцип активності й самостійності пов’язаний 
з закономірністю пізнавальної діяльності людини 
про те, що знання — це результат самостійної 
розумової праці особистості. Залучення до актив-
ної самостійної діяльності на всіх етапах навчаль-
ного процесу покращує умови інтелектуального 
розвитку людини.

Принцип наочності вимагає використання 
зорової пам’яті та споглядання явищ, процесів 
для кращого засвоєння.

Принцип ґрунтовності означає добре усві-
домлені, систематизовані, пов’язані з практикою 
знання, які є передумовою подальшого просування 
в навчальній діяльності та базою для формування 
наукового світогляду. Міцне засвоєння головного 
суттєвого стимулює пізнавальну діяльність і є важ-
ливим чинником інтелектуального розвитку.

Принцип зв’язку навчання з практичною діяль-
ністю вимагає поєднання та спрямування знань 
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на сферу створення духовних і матеріальних 
цінностей. Корисність і потрібність засвоюваних 
знань стимулюють процес навчання та роблять 
його успішним.

Принцип єдності освітніх, розвивальних і 
виховних функцій навчання означає, що людина 
в процесі навчання не лише оволодіває знан-
нями, уміннями й навичками, але й здійснює свій 
інтелектуальний розвиток і набуває відповідних 
морально-духовних якостей. Педагог повинен 
продумувати процес навчання зі студентами, щоб 
забезпечити оптимальні умови для реалізації 
вимог цього принципу.

Виокремлення принципу гуманізму як специ-
фічного методу у вивченні медичного права обу-
мовлюється тим, що він є основоположним прин-
ципом не лише педагогіки, але й права, визнає 
саму цінність людини, її гідність, право на щастя, 
виявлення своїх здібностей. Гуманізм у дидактич-
ному процесі реалізується в суб’єктній діалогічній 
взаємодії педагога й учня.

Принцип мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності має велике значення у вивченні медич-
ного права, оскільки лише фокусуючи увагу сту-
дентів на потребі цієї дисципліни у виконанні про-
фесійних обов’язків, заохочуючи до дій, постійно 
викликаючи зацікавленість, педагог може досягти 
успішного результату. Аналіз досвіду сучасних 
педагогів-новаторів, зокрема роботи В. Ягупова, 
показує, що найефективнішим напрямом підви-
щення якості будь-якого навчання є створення 
таких психолого-педагогічних умов, за яких учень 
спроможний зайняти активну особистісну пози-
цію і повною мірою розкритися не лише як об’єкт 
навчальної діяльності, а і як суб’єкт [9].

Особливої актуальності у викладанні дисци-
плін медичного права на тлі скорочення аудитор-
них годин набуває принцип оптимізації навчання, 
який передбачає навмисний відбір найбільш 
ефективного змісту, методів, форм і прийо-
мів навчання. Основні правила цього принципу  
(за Ю. Бабанським [10]): комплексний підхід до 
визначення завдань навчання; конкретизація 
завдань навчання з урахуванням індивідуаль-
но-психічних особливостей учнів; чітке визна-
чення змісту навчання шляхом виокремлення 
головного, міжпредметних координацій і раціо-
нального структурування навчального матері-
алу; добір таких методів і дидактичних засобів, 
які дають змогу найбільш успішно виконувати 
поставлені завдання за визначений час; добір 
таких організаційних форм навчання, які дають 
змогу найбільш успішно виконувати поставлені 
завдання за визначений час; диференційований 
й індивідуальний підхід до учнів у дидактичному 
процесі; створення умов для ефективного вико-
нання поставлених дидактичних та інших завдань 
за визначений час; раціональне поєднання керу-

вання навчально-пізнавальною діяльністю й 
самоуправління учнів, оперативне регулювання й 
корегування перебігу дидактичного процесу; ана-
ліз отриманих результатів навчання й витрат часу 
за критеріями оптимальності тощо.

На думку О. Асмолова [11], «варіативна 
освіта» визначається як процес, спрямований на 
розширення компетентнісного вибору людиною 
життєвого шляху й на саморозвиток особистості. 
Принцип варіативності реалізується у двох напря-
мах: для студентів – вибір форм, методів і змісту 
освіти (наприклад, у процесі самоосвіти студенти 
самі вибирають форму презентації матеріалу); 
для викладачів – вибір та реалізація самостійно 
побудованих моделей освіти.

Принцип контекстності навчання впливає на 
весь процес правознавчої підготовки, видозмінює 
й трансформує його, формує додатковий зміст у 
взаємодії з учасниками цього процесу, забезпечує 
максимальне наближення студентів до професії 
через сукупність всіх освітніх чинників.

Змістoвo-прoцесуальний блок містить інфор-
мацію про змістову та процесуальну складові 
авторської методики формування правової куль-
тури майбутніх магістрів медицини (зміст, етапи, 
методи, форми навчання).

Змістом навчання є навчальний матеріал 
з дисципліни правознавчої підготовки, а саме: 
«Безпека життєдіяльності; основи біоетики та 
біобезпеки», «Соціальна медицина, громадське 
здоров’я», «Судова медицина. Медичне право 
України», «Охорона праці в галузі», «Деонтологія 
в медицині». Формами навчання є аудиторні 
заняття (інтерактивні лекції, інтерактивні семі-
нари, інтерактивні лекції), позааудиторні заняття 
(залучення студентів до самоосвіти за допомо-
гою інформаційно-комунікаційних технологій). 
Основні методи навчання включають інтерак-
тивні методи (інтерактивна лекція, моделювання 
й обговорення правових ситуацій, дискусії, круглі 
столи, імітаційні й ділові ігри тощо), кейс-метод, 
метод вебквесту.

Ми виділяємо чoтири основні етапи у процесі 
формування правової культури майбутніх магі-
стрів медицини: мотиваційно-діагностичний, прак-
тичний, креативний і рефлексивний. Це забезпе-
чує послідовність і цілісність засвоєння знань з 
кожної теми правознавчих дисциплін і розвиток 
відповідних умінь застосовувати їх на практиці.

До оцінно-результативного блоку розробленої 
структурно-функціональної моделі ми віднесли 
компоненти, на базі яких виокремлено критерії з 
низкою показників і рівні сформованості правової 
культури. Компонентами правової культури май-
бутніх магістрів медицини ми визначили моти-
ваційно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний, регу-
лятивно-рефлексивний. Відповідно критеріями 
є: особистісно-аксіологічний (показники – інте-
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рес до правових знань і потреба в підвищенні 
їхнього рівня; розуміння цінності права та його 
установок; характер мотивації щодо здійснення 
правової діяльності); пізнавально-оперативний 
(показники – знання та вміння з загального права 
й професійного медичного права); оцінювальний 
(показники – вміння аналізувати результати своєї 
правової діяльності; усвідомлення власного рівня 
правової підготовки; розуміння потреби й актив-
ності особистості у процесі професійної самоо-
світи, самовдосконалення з медичного права). 
Відповідно до визначених компонентів, критеріїв 
і показників диференційовано високий, середній і 
низький рівні. Низький рівень не є достатнім, тому 
студенти, які продемонстрували цей рівень, про-
ходять корегування процесу формування право-
вої культури.

Для досягнення кінцевого результату педаго-
гічного моделювання формування правової куль-
тури майбутніх магістрів медицини – позитивної 
динаміки її розвитку необхідне забезпечення пев-
них педагогічних умoв, а саме:

– забезпечення професійної спрямованості 
змісту правознавчої підготовки;

– залучення студента до активної правопізна-
вальної й правозастосовної діяльності, навчаль-
ного процесу за допомогою впровадження інте-
рактивних технологій управління пізнавальною 
діяльністю;

– організація рефлексивного середовища само-
освіти майбутніх медичних фахівців за допомогою 
використання сучасних комп’ютерних технологій.

Висновки і пропозиції. Отже, всі струк-
турні складники структурно-функціональної 
моделі формування правової культури майбут-
ніх магістрів медицини перебувають у взаємо-
зв’язку. Створення зазначеної моделі, а також 
виокремлення етапів її реалізації послугували 
передумовою для впровадження цієї моделі 
в освітньо-виховний процес вищих медичних 
навчальних закладів. Верифікація запропоно-
ваної моделі потребує подальшого проведення 
педагогічного експерименту.
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Shulha N. Structural and functional model for formation of legal culture of future masters of medicine
Based on the analysis of scientific and pedagogical literature the structural-functional model for formation 

of legal culture of future masters of medicine is presented in this article. The model is considered as a distinct 
structure of interconnected, interdependent components, the functioning of which is determined by the goal – 
the formation of legal culture, and the principles of constructing models in educational process. It is aimed 
at solving pedagogical tasks and ensuring the efficiency requirements in further professional activity of medical 
professionals. The implementation of the model is ensured by reasonable pedagogical conditions.
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Comprehensive understanding of the professional training approaches of medical specialists and scientific 
achievements in the field of substantiation of teaching principles made it possible to single out a number 
of legal culture formation principles for future masters of medicine, that are divided into two groups: general 
didactic and specific principles.

The suggested structural and functional model consists of target, methodological, content-procedural 
and evaluation-performance blocks.

The target block includes the aim and objectives of forming the legal culture of the future master of medicine. 
The aim is formation of the legal culture of future masters of medicine. The objectives are to form knowledge, 
skills and abilities in general and medical law, to establish a value attitude to law; to develop the need for self-
improvement in medical law.

The methodological block comprises methodological approaches and principles. The methodological 
basis of the developed model is based on an organic combination of a number of scientific approaches that 
function in unity and interconnection, namely: systemic, functional, competence, personality-oriented, activity, 
acmeological and synergetic.

Implementation of the model into pedagogical process leads to positive dynamics and improvement 
of the legal culture of future masters of medicine.

Key words: structural and functional model, formation of legal culture, future masters of medicine, 
pedagogical conditions, methodological approaches, principles, realization.


