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Зміни сучасного українського суспільства, які набувають певного розви-
тку, потребують ретельного перебудування системи медичної освіти для задоволен-
ня потреб в підготовці лікарів-професіоналів нового покоління, яка була прийнята 
світовим співтовариством і стала основою для програми ЮНЕСКО «Освіта для XXI 
століття» та базується на процесі «освіта впродовж життя». У вузькому сенсі цей до-
кумент наголошує, що освіта не може зупинитись на отриманні диплому, а повинна 
продовжуватись для розширення та поглиблення світогляду людини. Успіх профе-
сійної підготовки майбутніх лікарів-стоматологів залежить від форм та методів керу-
вання достатньо тонкою сферою виховного впливу, як самовиховання і професійне 
самовдосконалення [1, 2, 3, 4].

Сьогодні виховання фахівця лікаря-стоматолога потребує формування ши-
рокого світогляду, що зумовлює необхідність змін як таких у післядипломній підго-
товці лікарів цього профілю і вимагає розробки нових науково – педагогічних підхо-
дів, інновацій. Сформувалось протиріччя між потребою у лікарях-стоматологах, які 
володіють високим рівнем знань не тільки одного з розділів стоматології, а й питань 
медицини як такої і реальним зниженням мотивації щодо досягнення такого рівня.

Аналіз змісту психологічної підготовки хірурга-стоматолога, перш за все ви-
магає визначення загальної ідеології самої лікарської діяльності. Тільки визначивши 
її, так само як і основні завдання професійної діяльності, можна говорити про зміст 
підготовки лікаря. Тому на сьогоденні актуальною є проблема вдосконалення орга-
нізації психолого-педагогічних умов формування професійної мотивації в процесі 
становлення саме такого спеціаліста при навчанні в інтернатурі.

Виходячи з вищесказаного, ми означили мету досліджень, яка полягала у 
розробці та впровадженні психолого-педагогічних умов формування професійної 
мотивації лікарів-інтернів хірургічного профілю в системі післядипломної освіти.
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Матеріали і методи. У дослідженні були задіяні лікарі-інтерни І-го року на-
вчання – 18 груп у кількості 110 осіб. Контрольну групу склали 9 груп (52 осіб), екс-
периментальну групу склали також 9 груп (58 осіб). З метою реалізації психолого-
педагогічних умов і перевірки їхньої ефективності щодо формування мотивації до 
вибору професійного напрямку, зокрема хірургічної стоматології у лікарів-інтернів 
нами було проведено низку організаційно-педагогічних заходів. Треба відзначити, 
що у рамках однієї дисципліни «Стоматологія» лікар–інтерн вивчає декілька спеці-
альностей: терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стома-
тологія, дитяча стоматологія. Об’єм навчального матеріалу достатньо великий, окрім 
того, є тематика, яка вивчається в рамках кожної спеціальності, але під різними ку-
тами інтерпретації проблеми. Для того щоб у лікаря-інтерна сформувалась єдина 
картина конкретної тематичної спрямованості і реалізація психолого-педагогічних 
умов з використанням: індивідуального підходу у навчанні та створення навчальних 
ситуацій прийняття «відповідальності на себе» та «ускладнення ситуацій». Для до-
сягнення поставленої мети, нами, перш за все, надані визначення:

– основної мети діяльності лікаря-стоматолога яка полягає у забезпеченні 
та збереженні, при відповідному стоматологічному лікуванні, якості життя пацієн-
тів;

– завдань діяльності лікаря-стоматолога які полягають у оволодінні сучас-
ними технологіями обстеження і лікування стоматологічних хворих та постійне під-
вищення кваліфікаційного рівня зі своєї спеціальності.

Тому викладач повинен розуміти, що і мотивація щодо професійної діяльнос-
ті лікаря-стоматолога, зокрема хірургічного профілю достатньо специфічна. Прак-
тичні заняття циклу хірургічної стоматології були спрямовані на вдосконалення ма-
нуальних навичок хірургічного прийому, які необхідні в роботі хірурга-стоматолога 
амбулаторного прийому, нами максимально використані можливості для поєднання 
теоретичних засад з кожної теми та практичного їх втілення для успішного форму-
вання клінічного мислення. При організації практичних занять на циклі хірургічної 
стоматології важливим був підбір пацієнтів стосовно тематики заняття, що дозволяв 
вирішити цілий комплекс завдань, пов’язаних із більш осмисленим засвоєнням кон-
кретного матеріалу, а головне, стало можливим формування позитивного цілісно-
го ставлення і стійкої мотивації до вибору спеціалізації хірургічного напрямку. Для 
підвищення ефективності практичних занять з хірургічного розділу інтернатури ми 
застосовували спеціальні методі і прийоми. Так, метод ускладнень допоміг оволодіти 
правильною тактикою клінічного мислення. Ускладнення простих клінічних випад-
ків здійснювався за рахунок різних прийомів, зокрема зміна соматичного фону у паці-
єнта із неускладненим клінічним випадком, що стимулює зміну напрямку клінічного 
мислення в бік урахування соматичного стану, вибір тактики хірургічного втручання 
та медикаментозного лікування. Для відпрацювання практичних особливостей кон-
кретних мануальних навичок, що необхідні при різних видах хірургічного втручання 
застосовували метод подібності, коли органічно використовують різні види інстру-
ментарію не тільки при роботі на щелепах, а й при роботі на м’яких тканинах ротової 
порожнини, з урахуванням необхідності таких. Більш високому рівню мотивацію в 
бік вибору хірургічної діяльності сприяло самостійне виконання лікарями-інтернами 
тих чи інших маніпуляцій у пацієнтів хірургічного стоматологічного профілю.
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Висновки. Вибір професії – досить складний і часом довгий мотиваційний 
процес: адже від правильного вибору професії багато в чому залежить задоволеність 
людини своїм життям. Свідомий вибір професії відбувається з орієнтацією людини 
на наявні у нього соціальні цінності.

Професійна мотивація лікарів-інтернів є складним психологічним процесом 
і визначається організацією освітнього процесу, специфікою навчальної дисципліни 
у ВНЗ та суб’єктивними особливостями лікарів-інтернів і викладача. У досліджен-
ні розроблено та обґрунтовано інтегративну методику формування мотивації до 
професійної спрямованості на прийом хірургічного профілю у лікарів-інтернів, яка 
включає різноманітні засоби, форми та методи роботи. Використана нами методика 
спрямована на формування внутрішньої процесуальної мотивації (задоволення від 
правильно проведеного обстеження пацієнта хірургічного профілю, диференціації 
та встановлення заключного діагнозу, вибору методики хірургічного втручання та 
медикаментозного лікування, прогнозування та результатів самостійно проведено-
го лікування), на адекватну самооцінку рівня теоретично підготовки та мануальних 
навичок, рівень клінічного мислення, потребу у постійному самовдосконаленні, на 
формування у лікарів-інтернів в процесі навчання в інтернатурі самоаналізу, цілє-
покладання та планування своєї діяльності. Для формування професійної мотивації 
лікарів-інтернів стоматологічного профілю та підвищення ефективності практичних 
занять хірургічного розділу інтернатури доцільним є впровадження в освітній про-
цес наступних психолого-педагогічних умов: індивідуалізованого підходу в навчанні, 
створення навчальних «ситуацій відповідальності» та «ускладнення ситуацій».
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