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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Мінливі умови су-

часного життя змінили і взаємини між людьми. Реа-
льно існуюча суцільна комерціалізація, бажання 
наживи й ідея власного зиску призвели до втрати 
суспільством моральності й духовності. У той же 
час, деполітизація суспільства актуалізувала необ-
хідність посилення уваги до особистості, її індиві-
дуальності. Зазначене значно загострило потребу 
суспільства в такій людській взаємодії, яка будуєть-
ся на принципах довіри, взаєморозуміння й співпра-
ці. Особливо це стосується таких представників лі-
карської професії як стоматологи. 

Мета роботи – здійснити компонентно-
структурний аналіз готовності майбутніх стомато-
логів до професійної взаємодії. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Дослідники приділяють значну увагу професійній 
підготовці лікарів (Р. Богатирьова, В. Гаврюшов, 
А. Гройсман, А. Доника, І. Концевич, В. Лісовий, 
Х. Мазепа, А. Мельник, В. Москаленко, Н. Орехов, 
Ю. Поляченко, В. Передерій, В. Решетников, 
В. Сміянов, І. Харді),  формуванню у них комуніка-
тивної (Л. Цветкова) й мовленнєвої компетентності 
(М. Мусохранова), культури мовлення (О. Уваркіна, 
Т. Цісар) й терміновживання (В. Юкало); деонтоло-
гічної культури  (А. Білібін, Л. Переймибіда), емпа-

тійності (А. Василькова, О. Юдіна), готовності до 
комунікативної взаємодії у професійній діяльності 
(Г. Караваєва, С. Поплавська) тощо. Вивченню пи-
тання щодо сутності й структури готовності до про-
фесійної взаємодії присвячено роботи А. Деркач, 
О. Коробкової, С. Поплавської, О. Яковлєвої та ін-
ших науковців. Вони акцентують увагу на тому, що 
як багатовимірне та багатокомпонентне явище, готов-
ність до професійної взаємодії має складну структуру. 
За підсумками аналізу праць дослідників зазначимо, 
що, незважаючи на відмінності у поглядах на струк-
туру готовності до професійної взаємодії, переважна 
більшість авторів акцентують увагу на таких її ком-
понентах: мотиваційний, когнітивний, операційний, 
особистісний, рефлексивний. 

На підставі аналізу наукових праць виокремлено 
такі структурні компоненти готовності майбутніх 
стоматологів до професійної взаємодії: мотивацій-
ний, когнітивний, операційний, особистісний. 

Мотиваційний компонент. Даний компонент ві-
дображає систему мотивів, ціннісних орієнтацій і 
смислових установок фахівця, які визначають зага-
льну спрямованість професійного спілкування, ха-
рактер та успішність взаємодії з партнерами. 

Мотивація – процес спонукання людини до здій-
снення тих чи інших дій, вчинків, який є складним 
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актом, що вимагає аналізу й оцінки альтернатив ви-
бору та прийняття рішень; об’єднання рушійних сил 
поведінки (інтересів, ідеалів, цілей), які детерміну-
ють діяльність. Не можемо обійти погляди 
Н. Волкової, яка стверджує, що механізмом, який 
забезпечує реалізацію потреби особистості, є моти-
вація діяльності. «Мотиви («мотор діяльності», як 
суб’єктивна емоційна зацікавленість людини, вико-
нують специфічну для особистості спонукальну фу-
нкцію» [2, с.162].  

На вагомості мотивації акцентує Л. Лимар, за-
значаючи, що «від того, які саме характеристики 
переважають при виборі професії: матеріальна заці-
кавленість, прагнення укріпити свій соціальний ста-
тус, бажання самостверджуватися та впливати на 
інших людей, наукові інтереси або ж альтруїстичні 
тенденції, залежить, наскільки сумлінно буде май-
бутній спеціаліст виконувати свої обов’язки». І далі 
автором зроблено роз’яснення, що присутність аль-
труїстичних тенденції обумовлює подальше спря-
мування дій майбутнього спеціаліста на результати-
вну взаємодію з пацієнтом … При переважанні ма-
теріально‐соціальних стимулів у лікаря немає внут-
рішньої мотивації до процесу якісного лікування, 
відсутня емпатія, можливе невдоволення своєю ро-
ботою, що може призвести до внутрішнього напру-
ження, що, в свою чергу, може провокувати стани 
напруження та провокації конфліктів [7, с. 367]. От-
же без сформованої мотивації на результативну вза-
ємодію з пацієнтом, колегами неможливо розрахо-
вувати на ефективність як професійної взаємодії 
стоматолога, так і його діяльності в цілому. 

Однією зі складових загальної мотивації є моти-
вація досягнення, вивченню якої присвятили свої 
дослідження Дж. Аткінсон, Д. Мак-Клелланд, 
В. Козаков, М. Артюшина, О. Котикова, 
Х. Хекхаузен та ін. 

Дж. Аткінсон акцентував на мотиві досягнення 
як одному з найпотужніших рушіїв поведінки лю-
дини. Він пов’язаний з рівнем домагань суб’єкта й 
полягає у прагненні до успіху, підвищенні рівня 
власних можливостей, самовираженні та самоактуа-
лізації. Х. Хекхаузен, розвиваючи позиції 
Дж. Аткінсона, стверджує, що найбільш результати-
вним і ефективним є пояснення поведінки з точки 
зору взаємодії особистісних диспозицій та ситуати-
вних детермінант. В такому випадку найчастіше 
результатом цього процесу є мотив. Дану думку 
поділяє В. Стасюк, акцентуючи на тому, що мотиви 
досягнення успіху стимулюють людину до досяг-
нення позитивного результату. Мотивація на невда-
чу відноситься до негативної мотивації. 

Д. Мак-Клелланд виокремив особливості, прита-
манні людям з високим рівнем розвитку «мотиву на 
досягнення»: несхильність надмірно ризикувати, 
вміння ставити перед собою виважені, помірковані 
цілі; надання переваги таким ситуаціям, коли відпо-
відальність за їх подолання лежить особисто на них, 
а успіх при цьому залежить, переважно, від особис-
тих зусиль і здібностей; погляд на  результат як за-
сіб, на підставі якого можна коригувати поведінку з 
метою надання їй більшої ефективності і досягнення 
більш високих результатів [14]. 

Показниками мотиваційного критерію обрано: 
потребу особистості у підвищенні майстерності 
професійної взаємодії; наявність мотивації досяг-
нення (прагнення до успіху, самовдосконалення). 

Когнітивний критерій. Визначаючи когнітивний 
компонент ураховували погляди М. Драгобецького, 
Е. Дегтярьової, О. Кисельової, А. Коробкової, які 
акцентували увагу на тому, що передумовами успі-
шної професійної взаємодії стоматолога є знання 
ним основних принципів психології лікування, типів 
і форм поведінки стоматолога, психологічних особ-
ливостей професійної взаємодії стоматолога, специ-
фіки роботи з різними типами клієнтів та ін. 

А. Кіпіані [5] наполягає на необхідності наявнос-
ті у стоматолога певних психологічних знань (про 
типи особистості, способи переживання і реагування 
на стрес у різних людей залежно від типу темпера-
менту, про специфіку зв'язку між типами статури і 
особливостями психічного складу особистості та 
ін.), інформації про стратегії встановлення контакту, 
техніки слухати, невербальну мову комунікації. Да-
ну думку підтверджують О.  Уваркіна, М.  Лісовий. 

Здійснюючи психологічний аналіз комунікатив-
ної компетентності майбутнього лікаря, 
Л. Урванцев, Л. Васильєва [11] акцентують на необ-
хідності володіння майбутніми стоматологами знан-
нями моделей організації взаємодії в системі «сто-
матолог – пацієнт», індивідуальних особливостей 
пацієнтів, враховуючи те, як хвороба впливає на 
зміни психіки людини. Автори зазначають, що одне 
й те саме захворювання впливає по-різному на внут-
рішній світ пацієнтів, на міжособистісні стосунки. 
Відсутність такої інформації в лікаря, його байдуже 
ставлення до можливих змін у психічному житті 
пацієнта часто зводить лікувальні зусилля до нуля. 

С. Коваль [6] наполягає на тому, що майбутній 
стоматолог має володіти знаннями про мистецтво 
переконувати клієнтів, створення позитивного емо-
ційного фону взаємодії, принцип довіри, орієнтації 
на довгострокові відносини. 

Н. Дьоміна [4] доводить, що майбутні стомато-
логи повинні володіти знаннями емоційно-
особистісних особливостей пацієнтів, комунікатив-
ними стратегіями і тактиками, оскільки саме ці 
стратегії й тактики становлять основу комунікатив-
ного змісту навчання професійно орієнтованого діа-
логічного мовлення.  

Спираючись на вищезазначене, когнітивний 
компонент передбачає глибоке усвідомлення майбу-
тніми стоматологами ролі професійної взаємодії, 
сутності, видів, функцій взаємодії лікаря-
стоматолога; стилів, тактик й стратегій професійної 
взаємодії; принципів взаємодії клієнта і стоматоло-
га, асистента і стоматолога; особливостей встанов-
лення тандему стоматолога та асистента; особливос-
тей складних, конфліктних взаємовідносин між сто-
матологом і клієнтом (асистентом, керівником, ко-
легою); бар’єрів професійної взаємодії. Вони мають 
володіти основами формування індивідуального 
стилю і питаннями щодо професійної деформації; 
видами, особливостями вербальних та невербальних 
засобів здійснення професійної взаємодії; механіз-
мами привертання уваги й переконання клієнтів; 
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технологіями вирішення складних ситуацій у взає-
минах; деонтологічних норм взаємодії; знаннями 
бар’єрів професійної взаємодії, типології бар’єрів 
професійної взаємодії; стратегій запобігання і подо-
лання бар’єрів професійної взаємодії; особливостя-
ми використання комп’ютерних мереж у професій-
ній діяльності стоматолога, взаємодії у мережі та ін.  

Показниками когнітивного критерію готовності 
майбутніх стоматологів до професійної взаємодії 
визначено повнота та міцність засвоєння знань  
професійної взаємодії стоматолога, особливостей 
взаємодії стоматолога і клієнта (асистента, колеги, 
керівника), деонтологічних норм, бар’єрів взаємодії, 
типів і форм поведінки стоматолога у процесі взає-
модії з різними людьми; активність у взаємодії з 
однокурсниками, викладачами, фахівцями.  

Операційний критерій. Основу даного критерію 
становить «сукупність умінь професійної взаємо-
дії».Уміння професійної взаємодії майбутніх стома-
тологів розуміємо як здатність майбутніх лікарів 
регулювати відносини співпраці у професійній дія-
льності, визначати пріоритети ділової поведінки, 
продукувати оптимальні рішення професійних про-
блем відповідно комунікативних та деонтологічних 
норм, обґрунтовано будувати ділові комунікації з 
пацієнтами, колегами, що сприяє ефективності ви-
рішення професійних завдань. Вони дозволяють 
майбутнім стоматологам творчо використовувати 
знання з теорії та практики професійної взаємодії 
під час виконання стоматологічної діяльності, здій-
снення професійної взаємодії з пацієнтами, колега-
ми тощо. У зв’язку з цим можемо констатувати, що 
вміння професійної взаємодії концентрують здобут-
ки особистості у процесі навчальної, практичної, 
професійно спрямованої, комунікативної діяльності. 
Крім зазначеного вони одночасно розвиваються під 
впливом зазначених видів діяльності. 

З’ясування сукупності умінь професійної взає-
модії майбутніх стоматологів зумовило потребу 
здійснити аналіз наукових праць, в яких презенту-
ються думки знавців лікарської, зокрема стоматоло-
гічної справи щодо комунікативних умінь, умінь 
здійснювати різновиди взаємодії, якими мають во-
лодіти медичні працівники. 

Вважаємо доцільним враховувати таких дослід-
ників як М. Горай,  Н. Деминої,  В. Кіпіані,  
Ю. Кузнецової, А. Пришляк, В. Зевако, І. Ратушняк 
та ін., які зазначають, що лікарі-стоматологи під час 
реалізації професійних функцій, здійснення розмаїт-
тя взаємодій, мають володіти такими комунікатив-
ними вміннями: уміння вести бесіду, враховувати 
індивідуальні психологічні особливості пацієнтів, 
керувати своїм психічним станом, долати психоло-
гічні бар’єри, виявляти співчуття, проникати у внут-
рішній світ пацієнта, вислухати, дати пораду; уміння 
сприймати комунікативні сигнали (уміння слухати, 
уміння сприймати невербальні комунікативні сигна-
ли) та уміння виробляти комунікативні сигнали 
(уміння говорити, уміння застосовувати невербальні 
засоби комунікації) [3, 6, 9]; вміння донести до кліє-
нта суть його проблеми і показати варіанти її вирі-
шення; знайти індивідуальний спосіб звернення; 
володіння фразеологізмами, що мають підтримую-

чий сенс;  чути іншу людину, виражати свої думки і 
почуття, регулювати емоційне напруження у взає-
модії з іншими людьми;  слухати партнера;  устано-
вка на партнерство у спілкуванні; визнання прав 
партнера на власну точку зору та її захист;  готов-
ність подивитися на предмет спілкування з позиції 
партнерства; володіння нормами літературної мови, 
фаховою навчально-науковою термінологією і стан-
дартизованими мовленнєвими конструкціями меди-
чної галузі, здатність використовувати мовні засоби 
відповідно до мети й ситуації спілкування; вільне 
володіння мовою за будь-яких ситуацій спілкування, 
вміння заспокоїти, переконати тощо [12]. 

Ю. Юсеф стверджує, що лікар-стоматолог має 
володіти вміннями організувати та реалізувати ефе-
ктивне спілкування з пацієнтом, його родичами, 
своїми колегами; керувати своїм психічним станом і 
долати психологічні бар'єри; розуміти та враховува-
ти індивідуально-психологічні особливості пацієнта; 
мати розвинуту здатність до емпатії та рефлексії 
[13]. Гірко бачити, якщо стоматолог нехтує бесідою 
з пацієнтом, стаючи сліпим заручником лаборатор-
но-інструментальної діагностики або безвольним 
виконавцем схем лікування і директив, спущених 
зверху. Мистецтво бесіди із хворим, уміння вести з 
пацієнтом діалог вимагає не тільки бажання стома-
толога, а й, певною мірою, таланту. Він має вміти не 
лише слухати, а й чути пацієнта [9]. 

На думку Г. Рузін, стоматолог має вміти керува-
ти своєю поведінкою, адекватно орієнтуватися в 
численних комунікативних ситуаціях, володіти 
уміннями соціальної перцепції, уміннями „подава-
ти” себе у спілкуванні, оптимально будувати своє 
мовлення у психічному плані, тобто вміння мовлен-
нєвого й немовленнєвого контакту з людиною [10]. 

Цікавими стали думки С. Шиліної, яка зазначи-
ла, що лікарі під час стоматологічної практики ма-
ють включати до образу своїх професійних обов'яз-
ків соціо-психологічну складову, рефлексувати ети-
чні аспекти своєї поведінки, вміти конструктивно 
вирішувати конфлікти і володіти способами профі-
лактики конфліктних ситуацій [12]. 

У контексті дослідження також представляють 
інтерес погляди В. Бойка, Т. Шарової, С. Шиліної, 
які звернули увагу на такі комунікативні уміння 
стоматологів: встановлювати й підтримувати психо-
логічний контакт; розуміти внутрішній світ співроз-
мовника, його особливості, мотиви, наявний психіч-
ний стан; професійно будувати питання та конкрет-
но відповідати на них, володіти стилями поведінки в 
конфліктній ситуації; бути наполегливим і принци-
повим у відстоюванні прийнятих рішень. Крім того 
дослідники зазначають, що лікар-стоматолог має 
вміти сприймати, відтворювати та готувати наукові 
фахові тексти, володіти прийомами написання і ви-
голошення публічного виступу, вміти вести, підт-
римувати ділову розмову. 

Ефективність професійної взаємодії стоматолога 
обумовлена й тим, наскільки він вміє слухати, що 
дозволяє концентрувати увагу, сприймати, осмис-
лювати, розуміти, запам’ятовувати інформацію 
співрозмовника, тобто правильно розуміти слова й 
почуття комунікатора, зосереджуватися на обгово-
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рюваній проблемі, виражати заохочувальне став-
лення до партнера. Сформованість цього уміння 
забезпечує отримання лікарем-стоматологом вичер-
пної і точної інформації, надає можливість виявити 
та усвідомити проблему пацієнта, створити спільне 
інформаційне поле, налагодити відверті стосунки і 
взаєморозуміння у процесі професійної комунікації.  

Для досягнення взаєморозуміння зі співрозмов-
ником велике значення також має сприймання та 
розуміння невербальних комунікативних сигналів, 
які,  взаємодіючи один з одним, та з вербальними 
повідомленнями, доповнюють, підсилюють, зміню-
ють або замінюють їх зміст. 

Фахівці з медичної деонтології в стоматології за-
значають, що «лікування має містити елементи 
психотерапії, які входять у загальнотерапевтичний 
комплекс настільки органічно, що практично не 
можна розмежувати, коли закінчується цілюща дія 
ліків і починається цілющий вплив психологічного 
фактора» [8].  Правильно побудований діалог у 
системі «лікар – пацієнт» має послабити або 
придушити всі думки й негативні емоції, вселити 
або зміцнити віру у видужання, переконати пацієнта 
в ефективності лікарських засобів тощо.Науковці 
вважають, що для профілактики ризику і помилок 
лікар повинен дотримуватись низки деонтологічних 
правил: вміти постійно й уважно доглядати за хво-
рим, виявляти раціональну обережність: дотримання 
принципу “не нашкодь”, бути здатним швидко 
приймати рішення в складних ситуаціях (ризик в 
інтересах хворого), добросовісно виконувати профе-
сійні обов’язки. 

Отже, вчені по-різному визначають уміння про-
фесійної взаємодії стоматологів. Дані напрацювання 
нами ураховано під час виокремлення умінь профе-
сійної взаємодії стоматологів. 

З урахуванням поглядів дослідників, які займа-
лися проблемами професійного спілкування, взає-
модії майбутніх лікарів, зокрема стоматоло-
гів,авторів навчальних посібників, які розкривають 
психологічні, деонтологічні, етичні питання діяль-
ності лікарів, нами визначено такі основні групи 
умінь професійної взаємодії: комунікативно-
мовленнєві (володіння фаховою термінологією і ста-
ндартизованими мовленнєвими конструкціями ме-
дичної галузі; постановка цілей, вибір змісту, за-
собів комунікації під час професійної взаємодії; 
здатність використовувати мовні засоби відповідно 
до мети й ситуації спілкування; планування та добір 
доречно поставлених запитань, реплік; володіння 
оптимальним темпом мовлення, належним викорис-
танням пауз та логічних наголосів у повідомленнях; 
володіння культурою мовлення, яка передбачає змі-
стовність, доречність, точність, логічність і послідо-
вність, правильність і чистоту, різноманітність, ви-
разність мовлення; володіння голосом, тобто уміння 
змінювати тональність, силу, ритм і гучність голосу 
відповідно до мети та умов комунікації; розуміння 
невербальних комунікативних сигналів), інтерак-
тивні (добір методів впливу (особистий приклад, 
пояснення, переконання, прохання, звернення тощо) 
на суб’єктів професійної взаємодії; підтримання 
зворотного зв’язку під час взаємодії, володіння ува-

гою – внутрішньою, зовнішньою; здійснення само-
контролю, саморегуляції за будь-якої ситуації; кори-
гування чи зміна за необхідності комунікативної 
поведінки; встановлення контакту із пацієнтом; вре-
гулювання конфліктних ситуацій; уважне спостере-
ження за невербальними реакціями партнера; аналіз 
та адекватне оцінювання власної комунікативної 
діяльності у ході професійної взаємодії), морально-
етичні (керування принципами та правилами про-
фесійної етики й ділового етикету; усвідомлення 
власних моральних помилок і шляхів їх виправлен-
ня; встановлення толерантних відносин під час про-
фесійної взаємодії; створення терапевтичного клі-
мату; демонстрація готовності та бажання вислухати 
співрозмовника; розуміння ставлення співрозмовни-
ка до того, що він розповідає, і до самої ситуації 
спілкування; демонстрація розуміння почуттів ін-
шого; співпереживання стану хворого; знаходження 
необхідних для моральної підтримки хворого слів і 
аргументів). 

Показниками сформованості кожного вміння об-
рано: рівень володіння умінням, рівень їх застосу-
вання у різновидах професійно спрямованої  взає-
модії, ставлення до моделювання розмаїття профе-
сійних взаємодій. 

Особистісний критерій. Визначаючи сутність 
даного критерію, вважаємо за доцільне зазначити, 
що дослідники приділяють значну увагу виявленню 
особистісних якостей стоматолога, які визначають у 
багатьох випадках успіх професійної взаємодії. Це 
пов'язано зі значними психоемоційними наванта-
женнями, постійними стресовими ситуаціями, дефі-
цитом часу й уваги, необхідністю робити висновки 
за умови обмеженого обсягу інформації, високої 
частотності й інтенсивності інформаційного пошу-
ку.  

Вчені акцентують увагу на тому, що в сучасних 
умовах стоматолог обов’язково має бути психоло-
гом, вивчати характер хворого, особливості його 
мислення, морально-етичні та соціальні установки. 
Психологізація праці пов’язана як із індивідуальни-
ми особливостями пацієнта, так і лікаря, його влас-
ними якостями, досвідом, авторитетом. При цьому 
стоматологу необхідно постійно сприймати як цін-
ність точність у формулюванні діагнозу з метою 
збереження життя і здоров'я пацієнта. Зазначене 
вимагає від лікаря-стоматолога високої емоційної 
стійкості, стабільності, психологічної надійності, 
вміння обирати різні стратегії й тактики взаємодії, 
обговорювати проблеми з часто незнайомими коле-
гами, визнаючи важливою цінністю об'єктивні інте-
реси пацієнта. 

В. Кіпіані [5] було розроблено психологічний 
портрет «ідеального лікаря» очима пацієнтів. Він 
включає ряд якостей, що характеризують лікаря-
стоматолога з позиції можливостей встановлення 
оптимального контакту, які виступають гарантом 
успішного вирішення комунікативних професійних 
завдань, і характеризують можливість успішної реа-
лізації деонтологічних функцій в професійному спі-
лкуванні. До числа цих якостей автором віднесено: 
доброзичливість; привітність; впевненість в собі; 
витримка; розміреність рухів і неквапливість; по-
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чуття гумору; готовність виявити підтримку; спо-
кійні жести і міміка; оптимізм. 

Хворий приходить до лікаря з тривожним очіку-
ванням, його бентежить, як його зустрінуть – уваж-
но, чуйно або байдуже. Тому у лікаря, крім знань і 
досвіду, повинні бути сформовані такі моральні яко-
сті як душевність і чуйність, уважність і комуніка-
бельність, тактовність і ввічливість, чесність і прав-
дивість, щедрість і великодушність, моральна чис-
тота, взаємодопомога і взаємоповага, терпимість і 
наполегливість, рішучість і витримка. Він має розу-
міти ставлення пацієнта до того, про що він розповідає, і 
до самої ситуації спілкування; допомагати пацієнту ви-
ражати почуття і бажання, висловлювати власні почут-
тя; уважно спостерігати за невербальними реакціями 
пацієнта, демонструвати розуміння його почуттів, тобто 
виражати емпатію (Л. Васильєва, Н. Вишневська, 
М. Едвардс і К. Ксайзер, К. Роджерс, І. Терентьєв, 
J. Halpern, Elliot M. Hirsch та ін.). Тут варто пригада-
ти слова А. де Сент-Екзюпері: «Якими б не були 
вишукування сучасної медицини, її технічні можли-
вості, людина завжди буде чекати і вірити в лікаря, 
який зуміє вислухати, схвалити, виявити співчуття». 

Емпатію розуміють як можливість осягнення 
емоційного стану, проникнення у внутрішній світ 
іншої людини; емоційним резонансом на пережи-
вання іншої людини. Виокремлюють три види емпа-
тії: емоційну, засновану на механізмах ототожнення 
та ідентифікації; когнітивну, що базується на інте-
лектуальних процесах (порівняння та аналогії), і 
предикативну, яка виявляється в здатності до про-
гнозування інформації про іншу людину, заснова-
ному на інтуїції. Емоційне співучасть допомагає 
стоматологу встановити психологічний контакт з 
хворим, отримати більш повну і точну інформацію 
про нього, про його стан, вселити впевненість в 
професіоналізм стоматолога, в адекватність здійс-
нюваного ним лікувально-діагностичного процесу, 
вселити віру в одужання; забезпечує передачу уваж-
ного, чуйного, шанобливого, терпимого і жалісливо-
го ставлення лікаря до хворого. Вона завжди пов'я-
зана зі зміною ставлення до пацієнта, бажанням 
здійснити відповідний вплив, що безпосередньо по-
в'язано з почуттями та емоціями. Використання за-
собів вираження емпатії забезпечує успіх професій-
ної взаємодії стоматолога через реалізацію системи 
відносин, побудованих не просто на співпереживан-
ні емоційному стану співрозмовника, а на наданні 
йому дієвої професійної допомоги. 

Важливим є наявність у лікаря-стоматолога сфо-
рмованого емоційного інтелекту як здатності дифе-
ренціювати позитивні й негативні почуття, змінюва-
ти свій емоційний стан з негативного на позитив-
ний; розуміти, аналізувати й контролювати власні 
почуття та емоції; вміти відчувати, розуміти настрої 
оточення. Дану якість Е. Торндайк визначив як по-
казник „далекоглядності в міжособистісних відно-
синах” [15], здатність розуміти людей і взаємодіяти 
з ними. Г. Оллпорт визначив його як соціальний 
дарунок, необхідний для тонкої рівноваги поведін-
ки, що забезпечує гладкість у відносинах з людьми. 
Серед різновидів інтелекту дослідник акцентував 
увагу на емоційному інтелекті, який характеризу-

ється двома видами: внутрішньо особистісний 
(intrapersonal) – самопізнання та розуміння власних 
почуттів, міжособистісний (interpersonal) – чутли-
вість до настрою та почуттів інших людей, що 
уможливлює взаємодію з ними. 

Стосовно професійної взаємодії стоматологів, то 
аналіз наукових праць показав, що наявність у май-
бутніх лікарів високого рівня розвиненості складни-
ків міжособистісного й внутрішньо особистісного 
інтелекту є передумовою їхньої успішної професій-
ної взаємодії. 

Глобалізація, взаємне проникнення культур, мов, 
традицій, трансформація суспільних ідеалів та цін-
ностей під впливом цивілізаційних відмінностей у 
способі життя, менталітеті, звичаях, релігії вимага-
ють від стоматолога наявності такої якості як толе-
рантність (від лат. tolerantia – терпіння), яку визна-
чають як відмову від догматизму й абсолютизму та 
утвердження норм, закріплених у міжнародно-
правових актах у галузі прав людини; повагу, 
сприйняття та розуміння, різноманіття культур на-
шого світу, форм самовираження та самовиявлення 
людської особистості; настанова ліберального при-
йняття моделей поведінки, переконань і цінностей 
інших [1, с. 363]. Він має бути готовим адекватно 
сприймати людей іншого кольору шкіри, раси, з 
іншими звичаями, традиціями, одягом, віроспові-
данням. Жодна з форм несприйняття громадян ін-
ших етносів неприйнятна для стоматолога. 

Наявність толерантності демонструє, якою мі-
рою стоматолог переносить суб'єктивно небажані, 
неприйнятні для нього індивідуальні особливості 
пацієнтів, негативні якості, осуджені вчинки, звич-
ки, чужі стилі поведінки й стереотипи мислення. 
Дійсно, хворий може викликати різні почуття, подо-
батися або не подобатися, може бути приємним або 
неприємним для лікаря. Проте, кожного разу психо-
логічна підготовка лікаря має допомогти йому впо-
ратися з ситуацією, запобігти труднощів, конфлікту 
або бар’єрів у спілкуванні. Даний факт зазначають 
І. Гурвич, Б. Карвасарський, Б. Любан-Плоццата ін. 

І нарешті, для здійснення ефективної взаємодії 
стоматолог має володіти рефлексивністю. Сформо-
вана в майбутніх фахівців здатність до рефлексії 
допомагає їм стати на позицію суб’єкта взаємодії, 
зрозуміти як він реагує на слова, дії; коригувати чи 
змінювати за необхідності комунікативну поведінку, 
аналізувати та адекватно оцінювати власну комуні-
кативну діяльність під час здійснення професійної 
взаємодії; прогнозувати результати власних дій та 
дій суб’єктів професійної взаємодії; здійснювати 
самооцінку власних стратегій поведінки у взаємодії. 

Беручи до уваги викладене вище,особистісний 
критерій готовності майбутніх стоматологів до про-
фесійної взаємодії представлено такими якостями 
як: емпатійність, емоційний інтелект, толерантність, 
рефлексивність. 

Таким чином, компонентно-структурний аналіз 
готовності майбутніх стоматологів до професійної 
взаємодії, дозволив чіткіше уявити сутність дослі-
джуваного поняття й конкретизувати його зміст.  

ВИСНОВКИ. Підсумовуючи, зазначимо, що 
здійснено обґрунтування сутності компонентів го-



Педагогічні науки 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2016 (97). Частина 2 

117 

товності майбутніх стоматологів до професійної 
взаємодії, серед яких виокремлено: мотиваційний 
(потреба особистості у підвищенні майстерності 
професійної взаємодії; наявність мотивації досяг-
нення, прагнення до успіху, самовдосконалення); 
когнітивний(повнота та міцність засвоєння знань  
професійної взаємодії стоматолога, особливостей 
взаємодії стоматолога і клієнта, деонтологічних 
норм, бар’єрів взаємодії, типів і форм поведінки 
стоматолога у процесі взаємодії з різними людьми; 
активність у взаємодії з однокурсниками, виклада-
чами, фахівцями); операційний (рівень володіння 
комунікативно-мовленнєвими, інтерактивними, мо-
рально-етичними уміннями, рівень їх застосування у 
різновидах професійно спрямованої  взаємодії); осо-
бистісний (емпатійність, емоційний інтелект, толе-
рантність, рефлексивність). Перспективними напря-
мами дослідження є інструментарій і технологія 
формування готовності майбутніх стоматологів до 
професійної взаємодії. 
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COMPONENT AND STRUCTURAL ANALYSIS OF  
THE “FUTURE DENTISTS’ READINESS TO PROFESSIONAL COOPERATION” PHENOMENON 
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Purpose. Component and structural analysis of future dentists’ readiness to professional cooperation has been car-

ried out. Methodology. We have applied generalization and systematization of scientific positions for determination 
structural components of future dentists’ readiness to professional cooperation. Results. We have grounded the list of 
components of future dentists’ readiness to professional cooperation and have exposed their meaningful content. A mo-
tivational component represents the system of reasons, valued orientations and semantic settings of a specialist, which 
determine the general orientation of professional cooperation, character and progress of cooperation with partners (per-
sonal need in the increase of professional cooperation skills; availability of achievement motivation, aspiration to suc-
cess, self-perfection). A cognitive component foresees a future dentists’ deep awareness of the role of professional co-
operation, the essence, kinds, functions of dentists’ cooperation; styles, tactics and strategies of professional coopera-
tion; principles of cooperation of a client and a dentist, an assistant and a dentist; peculiarities of a dentist and an assis-
tant cooperation; peculiarities of difficult, conflict mutual relationships between a dentist and a client (an assistant, a 
leader, a colleague); barriers of professional cooperation (plenitude and durability of knowledge mastering, activity in 
cooperation). 
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Basis of operating criterion is the set of abilities in professional cooperation (communicative and vocal, interactive, 
moral and ethical) as the ability of future doctors to regulate relationships of collaboration in professional activity, to 
determine priorities of business conduct, produce optimal solutions of professional problems according to communica-
tive and deontological norms, build business communication with patients, colleagues seriously, which favors an effi-
cient solving of professional tasks (a level of abilities application in the varieties of the professionally di-
rected  cooperation).A personality component is presented by such qualities as empathy, emotional intelligence, toler-
ance, reflection. Originality. Scientific views about the essence, the structure of future dentists’ readiness to profes-
sional cooperation which allows developing a tool and technology of forming of future dentists’ readiness to profes-
sional cooperation have received further development. Practical value. The materials of the article can be used in the 
process of professional training of future dentists in higher medical educational establishments. References 15. 

Key words: professional cooperation, future dentists, readiness to professional cooperation. 
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