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У статті викладений аналіз результатів дослідження виявленні провідних 

особистісних стимулів професійної діяльності майбутніх фахівців медичної 

сфери, що спонукають до активного професійного становлення в сфері меди-

цини; розвитку високого рівня мотивації до діяльності; прояву людиноцент-

ристської спрямованості. Визначено, що наявність особистісних стимулів 

професійної діяльності у майбутніх фахівців медичної сфери сприятиме ефе-

ктивному виконанню ними професійних обов’язків, адже саме молодь здатна 

проявити гнучкість і швидко вписатися в мінливу динаміку розвитку медич-

ної сфери. Доведено, що молодь проявляє різні рівні психологічної готовності 

до професійної діяльності у сфері медицини. Встановлено, що значна кіль-

кість респондентів хоч і висловлює позитивне ставлення до діяльності в сфері 

медицини, але не пов’язує її прямо з реальними життєвими планами. Конс-

татовано суттєву відмінність у думках «чітко невизначених» та «перспектив-

них» респондентів стосовно визначальних умов перших кроків у діяльності в 

сфері медицини. 
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Постановка проблеми. В умовах сучасного реформування ме-
дичної галузі особлива увага звертається на нові стандарти охорони 
здоров'я та якість медичного обслуговування. Діяльність сучасного 
фахівця медичної сфери здійснюється в умовах підвищених соціаль-
них, професійних, моральних, психологічних вимог, і пов'язана з ви-
соким рівнем розумової, психоемоційної та професійної  напруги. У 
зв'язку з впровадження в сферу медичного обслуговування сучасних 
технологій, широким використанням новітньої медичної практики, а 
також застосуванням людиноцентристського підходу зростає теорети-
чна і практична значущість дослідження особистісних стимулів про-
фесійної діяльності майбутніх фахівців медичної сфери. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особистісні сти-
мули професійної діяльності є одним з важливих чинників ефектив-
ного функціонування системи охорони здоров'я та важливими компо-
нентом успішної професійної діяльності майбутніх фахівців медичної 
сфери [8]. Тільки за умови суб'єктивного особистісного, фізичного і 
психічного благополуччя, активного і зацікавленого ставлення до 
професійної діяльності та її наслідків, майбутній фахівець медичної 
сфери буде спроможний ефективно виконувати професійні завдання. 
Разом з тим, діяльність майбутніх фахівців медичної сфери за змістом, 
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напруженістю та навантаженнями може створювати основу для фор-
мування станів дезадаптації, професійного «вигорання» та професій-
них деформацій особистості. Майбутні фахівці медичної сфери по-
винні володіти не тільки кваліфікацією і досвідом, а й певними особи-
стісними особливостями, які сприяють свідомому і сумлінному став-
ленню до своєї діяльності, встановленню контакту і гуманних відносин 
з пацієнтами [1], Саме тому, сучасна медична освіта має включати як 
формування сукупності знань, умінь і навичок, так і розвиток особис-
тісних стимулів  ефективної діяльності в сфері медицини. Як ствер-
джує А. Галян, особистісні стимули ефективної медичної діяльності це 
те, заради чого майбутній фахівець медичної сфери здатний буде про-
являти свої професійні здібності, реалізовувати власні професійні яко-
сті [4, с. 23]. На думку Л. Дудікової, саме особистісні стимули перево-
дять професійні потреби та інтереси в мотиви, тобто в особистісну 
смислову причину професійних дій, особисту зацікавленість майбут-
німи фахівцями медичної сфери у кваліфікованому виконанні профе-
сійних обов'язків [5, с. 96-100].  Особистісні стимули професійної дія-
льності є головною рушійною силою  розвитку професіоналізму та 
компетентності майбутніх фахівців медичної сфери. 

Метою статті є виявленні провідних особистісних стимулів 
професійної діяльності майбутніх фахівців медичної сфери, що спону-
кають до активного професійного становлення в сфері медицини; роз-
витку високого рівня мотивації до діяльності; прояву людиноцентри-
стської спрямованості. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз теоретичних джерел по-
казав, що особистісні стимули професійної діяльності майбутніх фахі-
вців медичної сфери являють собою психологічну компоненту, тобто 
впорядковану сукупність продуктивних професійних дій і вчинків що-
до реалізації ціннісних орієнтацій, мотивів, спонукань, професійних і 
особистісних якостей для досягнення соціально й особистісно значу-
щих цілей власної професійної діяльності у сфері медицини. Наявний 
досвід, і аналіз сучасних тенденцій розвитку медичної сфери вказують 
на те, що ефективні реформи є неможливими без формування спіль-
ноти ініціативних, інноваційно мислячих фахівців медичної сфери. У 
зв’язку з цим збільшується потреба у формуванні нового покоління 
майбутніх фахівців медичної сфери, здатних відігравати активну роль 
в розвитку медичної галузі.   

Виходячи із запропонованих системних підходів, специфіку фор-
мування особистісних стимулів професійної діяльності майбутніх фа-
хівців медичної сфери доцільно розглянути на трьох рівнях (аналізу):  

- особистість майбутнього фахівця медичної сфери;  
- мотивація майбутнього фахівця медичної сфери до професійної 

діяльності;  
- професійне медичне середовище, в якому майбутньому фахівцю 

медичної сфери доведеться діяти.  



Актуальні проблеми психології…, том 7, випуск 48 

18 

Таким чином, ефективне виконання майбутніми фахівцями ме-
дичної сфери власних професійних обов’язків передбачатиме поєд-
нання трьох умов: наявність певних індивідуально-психологічних вла-
стивостей, особистісних особливостей, здібностей тощо; мотивація 
(остання може бути внутрішньою і / або зовнішньою); наявність про-
фесійного середовища, яке характеризує певний набір властивостей, 
показників і характеристик.  

Наявність особистісних стимулів професійної діяльності у майбу-
тніх фахівців медичної сфери сприятиме ефективному виконанню 
ними професійних обов’язків, адже саме молодь здатна проявити гну-
чкість і вписатися в швидко мінливу динаміку розвитку медичної сфе-
ри. Майбутні фахівці медичної сфери є найбільш креативною і діяль-
ною частиною сучасного суспільства, і те, наскільки вони мотивовані 
до професійної діяльності, впливає як на рівень їхньої психологічної 
готовності до діяльності, так і на динамічність розвитку медичної сфе-
ри. Оскільки на плечі генерації майбутніх фахівців медичної сфери 
лягає завдання якісного надання медичної допомоги, то закономір-
ним є виникнення дослідницького інтересу до проблеми формування 
особистісних стимулів професійної діяльності майбутніх фахівців ме-
дичної сфери. Особистісні стимули диференціюють мотивацію респо-
ндентів до здійснення професійної і непрофесійної діяльності; вказу-
ють на причини, які сприяють або заважають успішному розвиткові 
фахівця медичної сфери.  

Організовуючи дослідження особистісних стимулів професійної 
діяльності майбутніх фахівців медичної сфери, ми прагнули отримати 
не кількісні, а якісні показники з даної проблеми, тобто виділити ті 
параметри, котрі респонденти вживають стосовно майбутньої профе-
сійної діяльності; з’ясувати особливості психологічної готовності до 
професійної діяльності; визначити рівні особистісних стимулів  про-
фесійної діяльності; охарактеризувати особливості мотивованості до 
професійної діяльності та вивчити питання наявності людиноцентри-
стської спрямованості. Найпродуктивнішим методом для досягнення 
поставленої мети було визначено фокус-групове дослідження. Метод 
фокус-груп, чи групове глибинне інтерв’ю, відноситься до так званих 
«гнучких», чи якісних методів дослідження. Завданням даного методу 
дослідження є формування переліку так званих «гіпотез існування», 
тобто списку думок, оцінок або висловлювань, що існують в середови-
щі майбутніх фахівців медичної сфери та мають не нульову ступінь 
поширення.  

Фокус-групове обговорення проблеми особистісних стимулів 
професійної діяльності майбутніх фахівців медичної сфери є набагато 
продуктивніше, ніж з’ясування думок про неї методами анкетування й 
індивідуального інтерв'ювання. Воно продуктивніше з огляду на такі 
фактори:  
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1.   Безпосередня взаємодія між майбутніми фахівцями медичної 
сфери у фокус-групі стимулює більш глибокі відповіді й дає можли-
вість, у ході групової дискусії, з’явитися новим думкам щодо особисті-
сних стимулів власної професійної діяльності. 

2.    Дослідник може сам спостерігати за ходом обговорення про-
блеми, що його цікавить, й одержувати з перших уст інформацію про 
мотиви, установки, почуття і уподобання респондентів, робити власні 
висновки про особливості особистісних стимулів професійної діяльно-
сті майбутніх фахівців медичної сфери. 

3.    Виникає можливість проникнути у внутрішній світ майбутніх 
фахівців медичної сфери, отримати уявлення про професійні цінності, 
позиції та установки.  

4.    Забезпечується збір реальних даних безпосередньо в середо-
вищі майбутніх фахівців медичної сфери, оскільки метод є соціально 
орієнтованим.  

5.    Модератор може апробувати незаплановані питання щодо 
особистісних стимулів професійної діяльності майбутніх фахівців ме-
дичної сфери, які виникають у процесі обговорення, тобто метод є 
гнучким.  

6.    Обґрунтованість результатів є високою, оскільки метод прос-
тий і зрозумілий у застосуванні, до того ж результати не оформляють-
ся у вигляді складних таблиць.  

7.    Метод є мало витратним порівняно, наприклад, із соціологіч-
ним опитуванням. 

8.    Попередні результати можна одержати дуже швидко.  
Фокус-група становила групове інтерв’ю, яке проводилося моде-

ратором у формі групової дискусії заздалегідь розробленим сценарієм 
з невеликою групою майбутніх фахівців медичної сфери. Метод фо-
кус-груп (метод групового фокусування інтерв’ю, або метод фокусу-
вання в групі) полягав в опитуванні 8 - 12 респондентів у певному ча-
совому інтервалі (від 1 до 2,5 годин) під керівництвом модератора. 
Опитування проводилося у спеціальній фокус-кімнаті, оснащеній зву-
козаписувальними пристроями.  

Наше дослідження було ретельно спланованою акцією, що перед-
бачала цикл послідовних дискусій. Мета фокус-групи полягала в тому, 
щоб допомогти розкритися її учасникам і з’ясувати, що майбутні фахі-
вці медичної сфери відчувають і думають стосовно розвитку медицини 
в Україні та власного професійного майбутнього у даній сфері. Велику 
увагу ми звернули на процедуру проведення дослідження. Було до-
тримано обов’язкових 10 кроків ефективної фокус-групи: постановка 
мети проведення фокус-групи; складання розпорядку роботи; відбір і 
запрошення учасників; формулювання питань; підготовка сценарію; 
вибір координатора; вибір місця проведення фокус-груп; проведення 
фокус-груп; інтерпретація результатів; післядія (повідомлення учас-
никам результатів фокус-групи, відправлення їм листів-подяк).  
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Даний метод був використаний з метою визначення тих асоціацій, 
переживань, уявлень, якими володіють майбутні фахівці медичної сфе-
ри з проблеми функціонування та розвитку медицини в умовах сучас-
них трансформаційних змін; дослідження особистісних стимулів про-
фесійної діяльності та визначення  специфіки індивідуальної профе-
сійної траєкторії розвитку. Для цього було проведено 5 фокус-груп, що 
відповідають вимогам, які висувалися до даного методу дослідження. 
Учасниками фокус-груп стали особи юнацького віку (18-23 років), які 
навчаються у медичних закладах освіти. Під час формування груп ми 
дотримувалися принципу гомогенності за віком з огляду на те, що сту-
денти молодших курсів чутливі до реакції старших курсів, а тому часто 
говорять не те, як думають насправді.  

Зупинимося детальніше на отриманих результатах проведеного 
нами фокус-групового дослідження. Констатувальне дослідження осо-
бливостей особистісних стимулів професійної діяльності майбутніх 
фахівців медичної сфери за допомогою фокус-групи дало можливість 
отримати наступні результати: 

1. Діяльність у сфері медицини допускається (або, як мінімум, не 
виключається) майбутніми фахівцями медичної сфери з горизонту 
власних життєвих планів. На прагнення респондентів працювати за 
фахом впливає їхнє ставлення до діяльності в медичній сфері. Молоді 
люди погоджуються з тим, що діяльність в сфері медицини заслуговує 
глибокої поваги і не виключають можливості в майбутньому нею за-
йматися. Лише частина опитаних чітко пов’язує найближчі життєві й 
професійні плани з діяльністю у сфері медицини. Серед них: діти ме-
дичних династій – молоді люди, які прагнуть продовжити справу ба-
тьків і мають можливість використовувати батьківський досвід у влас-
ному професійному розвитку;  ініціативні молоді люди, які спрямова-
ні на діяльність у сфері медицини «як покликання».  

З точки зору життєво важливої перспективи, майбутні фахівці 
медичної сфери демонструють різний ступінь необхідної та бажаної 
участі в діяльності в сфері медицини. Молодь проявляє різні рівні 
психологічної готовності до професійної діяльності у сфері медицини:  

- нульовий рівень готовності (відсутня актуальність перспективи 
діяльності у сфері медицини). Досліджувані рідко бачать себе в сере-
довищі кваліфікованих фахівців медичної сфери. Надають перевагу 
перекваліфікації за іншими видами спеціальностей. Для того щоб по-
будувати перспективи власної зайнятості у сфері медицини, їм необ-
хідно аргументовано, в деталях описати її важливість для життєдіяль-
ності сучасного суспільства та можливості власної професійної реалі-
зації. Досить складно переконати молодих людей у перспективі розви-
тку медичної сфери та важливості прояву власної активності у сфері 
медицини, оскільки глибоке занурення у специфіку діяльності сучас-
ного медика та можливість надання кваліфікованих медичних послуг 
з їхньої точки зору сьогодні є неперспективними та складними. З ве-
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ликою долею ймовірності можна стверджувати, що дані респонденти 
не стануть кваліфікованими фахівцями у сфері медицини; 

- перший рівень (не виключає можливість працювати у сфері ме-
дицини). Майбутні фахівці медичної сфери володіють належним рів-
нем знань, умінь і навичок, професійним інтелектом та мисленням. 
Однак, для того щоб вони прийняли рішення працювати у сфері ме-
дицини, їм необхідно показати особисту вигоду з цього; співпережива-
ти щодо можливості включеності в доволі неперспективний, з їхньої 
точки зору вид діяльності; допомагати долати стрес і дискомфорт що-
до перспектив їхньої включеності в діяльність. Майбутнім фахівцям 
медичної сфери притаманні яскраво виражені емоційні реакції, які 
проявляються у відкритому опорі щодо можливих перспектив розвит-
ку медичної галузі та власної задіяності у сфері медицини. Як ствер-
джує дана група опитуваних, їхня подальша визначеність залежатиме 
від рівня розвитку медичної сфери, власного бачення перспектив дія-
льності у сфері медицини, державної підтримки медичної сфери. Дос-
ліджувані усвідомлюють те, що за наслідки некваліфікованого надан-
ня медичних послуг фахівець має нести особистісну відповідальність. 
Однак, їм притаманний певний рівень скептицизму що необхідності 
нести особистісну відповідальність за власні прийняті рішення та ви-
конані дії.   

- другий рівень (прийняття майбутньої діяльності у сфері меди-
цини при  об’єктивній необхідності чи особистій вигоді). Акцентують 
увагу на можливості власної зайнятості та реалізації в сфері медици-
ни, проте висловлюють бажання обирати посаду та місце працевлаш-
тування. Майбутні фахівці медичної сфери можуть бути ініціаторами 
власного розвитку у сфері медичної діяльності, якщо бачать у цьому 
потребу та необхідність. Розважливі при виборі змісту діяльності у 
сфері медицини, можуть бути хорошими реалізаторами поставлених 
перед ними завдань. Їх характеризує позитивне емоційне ставлення 
до професії медика; вони розуміють важливість особистісної відпові-
дальності в процесі виконання професійних обов’язків та демонстру-
ють бажання включатися в діяльність у сфері медицини. Досліджувані 
характеризуються наявністю певного рівня психологічної готовності 
до діяльності, яка притаманна кваліфікованим фахівцям, але водночас 
невпевненістю у власних силах щодо ефективної діяльності в сфері 
медицини, характерною для фахівців-початківців; 

- третій рівень (потенційні майбутні фахівці медичної сфери). Це 
ті молоді люди, які пов’язують найближчі життєві й професійні плани 
з можливістю реалізуватися у сфері медицини. Респонденти з легкіс-
тю приймають можливість включатися в різні види діяльності в сфері 
медицини, готові проявляти необхідну ініціативу щодо власного про-
фесійного розвитку. Досліджувані спроможні приймати рішення щодо 
власної професійної актуалізації, вони спрямовані на власний вибір і 
прояв активних та доцільних професійних дій. Емоційно відгукуються 
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на можливість та перспективи власного професійного розвитку в сфе-
рі медицини, володіють високим рівнем психологічної готовності до 
діяльності, що підкріплюється ініціативністю та здатністю професійно 
виконувати власні обов’язки.  

Отже, значна кількість респондентів хоч і висловлює позитивне 
ставлення до діяльності в сфері медицини, але не пов’язує її прямо з 
реальними життєвими планами. Як видно з результатів дослідження, 
конкретизація питання стосовно часової визначеності щодо власної 
професійної включеності в діяльність зменшує кількість охочих пра-
цювати в медичній галузі. Серед життєвих проблем найближчого 
майбутнього працевлаштування в сфері медицини та професійне ста-
новлення знаходиться лише на третьому місці. На першому місці зна-
ходиться – забезпеченість власним житлом, на другому – створення 
сім’ї. На питання «Наскільки велика ймовірність того, що Ви у най-
ближчому майбутньому будете працювати за фахом?» лише незначна 
частина респондентів зазначила, що висока. Отримані результати по-
казують реальну неготовність молоді включатися у професійно відпо-
відальну діяльність та суперечність здатностей і можливостей майбут-
ніх фахівців медичної сфери з вимогами професії.  

2. У цілому можна виділити три групи майбутніх фахівців медич-
ної сфери за ступенем їхньої психологічної готовності до діяльності. 
Перша група «сторонні». До них належить та частина молоді, яка 
продемонструвала низьку актуальність для них перспективи включе-
ності в професійну діяльність у сфері медицини. З великою часткою 
впевненості можна стверджувати, що ці люди не стануть фахівцями 
медичної сфери. До другої групи відносяться «чітко невизначені», 
тобто ця категорія включає в себе молодь, яка в принципі не виключає 
біографічну ймовірність працювати в сфері медицини. Можна вважа-
ти, що ці респонденти, не маючи безальтернативної внутрішньої інте-
нції, готові включитися у діяльність в сфері медицини за сприятливих 
соціально-економічних умов. До основних причин, що призвели до 
такої ситуації, слід віднести:  

- соціальні настрої. Недостатньо вираженим у молодіжному сере-
довищі залишається професійний запал, що включає високий рівень 
сформованості особистісної відповідальності, яка визначається відпо-
відними професійними знаннями, уміннями, навичками, професій-
ною зацікавленістю у сфері медицини й професійними здібностями, 
професійним підходом та професійним ставленням до ефективної ді-
яльності у сфері надання медичних послуг. Молодь сьогодні надає пе-
ревагу перспективам самореалізації в сферах, які не потребують висо-
кого рівня особистісної відповідальності; 

- сприйняття майбутніх фахівців медичної сфери масовою свідо-
містю. Майбутні медики як соціальна група не входять до переліку фа-
хівців, які мають високий рівень соціального престижу. У молодіжно-
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му середовищі діяльність в медичній сфері більше сприймається в 
контексті подолання труднощів, ніж досягнення успіху; 

-  зміст освіти. У сучасних закладах освіти даються необхідні ме-
дичні знання, але не формуються особистісні стимули й поведінкові 
компетенції, необхідні для успішної діяльності в сфері медицини. У 
сучасній системі освіти функція «розуміння», яка дозволяє переводи-
ти отримані знання у форму схем практичної діяльності займає не лі-
дерську позицію;  

- умови діяльності. Заходи, що вживаються в напрямку підтримки 
діяльності у сфері медицини, поки що не дають видимого результату. 
Адміністративні, правові, фінансові та моральні бар’єри, що перешко-
джають вільному прийняттю кваліфікованих альтернативних рішень в 
процесі надання кваліфікованої медичної допомоги, як і раніше, дуже 
важко долати.  

До третьої групи слід віднести «перспективних». Сюди входять ті 
молоді люди, які пов’язують найближчі життєві й професійні плани з 
діяльністю у сфері медицини. Можна з великою ймовірністю ствер-
джувати, що це число найбільш точно показує дійсний стан справ в 
сфері підготовки майбутніх фахівців медичної сфери.  

3. У ході дослідження частка респондентів, психологічно готових 
до професійної діяльності у сфері медицини, була піддана аналізу в 
контексті різних соціальних характеристик. Для початку необхідно за-
значити, що було встановлено ймовірність впливу рівня психологічної 
готовності включатися у діяльність на найближчу життєву перспекти-
ву власної задіяності у сфері медицини. Були виявлені гендерні від-
мінності, що впливають на готовність молоді включатися у професійну 
діяльність в сфері медицини. Результати демонструють, що чоловіки 
більше психологічно готові до діяльності в медичній сфері, ніж жінки 
Також було виявлено, що сам по собі факт проживання в місті чи у 
сільській місцевості не впливає на наявність або відсутність у респон-
дентів психологічної готовності до діяльності. Однак, наявність фахів-
ців-медиків у найближчому оточенні (серед рідних і знайомих) висту-
пає в якості серйозного додаткового фактору мотивації до діяльності в 
сфері медицини.  

4. Потенційно привабливі  сторони діяльності у сфері медицини 
молодь пов’язує з якостями, які не є іманентно притаманними тільки 
даній сфері діяльності. Так, перші місця, хоч і з невеликою перевагою, 
зайняли позиції, не пов’язані безпосередньо зі специфікою діяльності 
в сфері медицини як особливого виду діяльності та способу життя. 
Адже «можливість самореалізації» можна отримувати і в інших про-
фесійних нішах. Головною привабливою стороною, властивою власне 
діяльності у сфері медицини, більшість називають «допомогу іншим». 
До того ж діяльність у медичній сфері не позв’язується більшістю рес-
пондентів з можливістю швидкого збагачення. Досить низький рей-
тинг отримала позиція «соціальне визнання (престиж роботи, повага 
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оточуючих)». Слід зазначити, що тільки поодинокі учасники опиту-
вання зазначили в якості привабливого фактора «престиж професії». 
Цей факт підкреслює необхідність цілеспрямованої і комплексної ро-
боти над підвищенням суспільного престижу діяльності в медичній 
сфері.  

5. Майбутні фахівці медичної сфери виділяють дві групи чинни-
ків, що стимулюють їх до професійної діяльності:  

- чинники оточуючого середовища. До них належать ті позиції, 
які носять по відношенню до суб’єкта характер зовнішньої детерміна-
ції. У даному випадку це «реальні перспективи розвитку медичної 
сфери», «підтримка з боку держави», «престиж професії», тобто це  
робота різних інфраструктур щодо підтримки розвитку медичної галу-
зі та цілеспрямоване формування позитивного іміджу медика; 

 - чинники особистісного потенціалу. Це все, що входить в сферу 
можливостей і психологічних ресурсів самої людини: «відкриття пер-
спективної ніші розвитку власної психологічної готовності до діяльно-
сті». 

6. Прослідковується суттєва відмінність у думках «чітко невизна-
чених» та «перспективних» респондентів стосовно визначальних умов 
перших кроків у діяльності в сфері медицини. Для групи «чітко неви-
значених» респондентів, тобто потенційно готових розпочати власну 
діяльність в сфері медицини, найактуальнішою є проблема «старту». 
Для «перспективних», тобто тих, хто однозначно визначився з бажан-
ням працювати у сфері медицини, важливою є наявність «відкриття 
перспектив власної самореалізації» та «реальних перспектив розвитку 
медичної галузі».  

Висновки. Від сформованості особистісних стимулів професій-
ної діяльності значною мірою залежить не лише стан розвитку медич-
ної галузі, здоров’я людей, а й майбутнє суспільства. Результатом сфо-
рмованості особистісних стимулів професійної діяльності є прийняття 
майбутніми фахівцями медичної сфери власного рішення щодо про-
фесійної актуалізації, установка на власний вибір і прояв активних та 
доцільних професійних дій, які відповідають як нормам професійного 
середовища (зовнішня відповідальність), так і власній совісті (внутрі-
шня відповідальність). 
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I.I. Аndrievskyi 
RESEARCH OF PERSONAL INSTITUTIONS OF THE PROFESSIONAL 
ACTIVITY OF FUTURE MEDICAL SPECIALISTS 

The study of the results of the analysis of the results of the investigated persons re-
vealed personal incentives working in professional enterprises, and among those en-
gaged in medical activity; developing height of motivation for activity; a manifestation of 
a people-centered orientation. It has been determined that personal incentives for per-
sonal health workers in the future health care field are only used by those who have 
worked, and those who have worked in the field successfully fit into the changing dynam-
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ics of the medical field. It is proved that young people show different levels of psychologi-
cal readiness for professional activity in the field of medicine. It has been updated that 
although the number of respondents aligns the positive station with medical activity, it 
does not attempt it directly with real important plans. A significant difference in the 
thoughts of ―clearly undefined‖ and ―promising‖ respondents was found to be the first 
steps in the activity of physicians. Given that a variety of problems may be the future, it is 
applicable in third-party medical and professional settings. In the first place is the relia-
bility of one's life, and second is the creation of a family. Demonstrated real inadequacy 
of young people involves the use of professional activity and non-cooperation, as well as 
the best masters working in the medical fields with professionals. 

Keywords: professional activity, psychological readiness, personal incentives, 
future medical work. 

 
Андриевский И.И.  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ  
ОБЩЕСТВЕ: СОЦИОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В статье изложен анализ результатов исследования выявлении ведущих лич-
ностных стимулов профессиональной деятельности будущих специалистов меди-
цинской сферы, побуждающих к активному профессионального становления в 
сфере меди-цины; развития высокого уровня мотивации к деятельности; проявле-
ния людиноцент-ристськои направленности. Определено, что наличие личност-
ных стимулов профессиональной деятельности у будущих специалистов медицин-
ской сферы будет способствовать эф-ктивного выполнению ими профессиональ-
ных обязанностей, ведь именно молодежь способна проявить гибкость и быстро 
вписаться в переменчивую динамику развития медицинской сферы. Доказано, что 
молодежь проявляет разные уровни психологической готовности к профессио-
нальной деятельности в сфере медицины. Установлено, что значительная коли-
чество респондентов хотя и выражает положительное отношение к деятельности в 
сфере медицины, но не связывает ее прямо с реальными жизненными планами. 
Констатировано существенное отличие в мыслях «четко неопределенных» и «пер-
спективных» респондентов относительно основных условий первых шагов в дея-
тельности в сфере медицины. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, психологическая го-
товность, личностные стимулы, будущие специалисты медицинской сферы. 

 


