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Анотація. В останній час набула популярності професія фізичного реабілітолога. Позитивну роль у 
професійній підготовці фізичного реабілітолога відіграє акмеологічна модель професійного становлення 
фахівців з відновлення здоров'я. Вивчення ефективності акмеологічного підходу та розвиваючих технологій 
навчання має покращити рівень підготовки фізичних реабілітологів в системі післядипломної освіти.  
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Аннотация. Дьяченко Т.В. Акмеологический подход в исследовании проблем профессиональной 
подготовки специалистов по физической реабилитации в высших учебных заведениях. В последнее 
время стала популярной профессия физического реабилитолога. Позитивную роль в профессиональной 
подготовке физического реабилитолога играет акмеологическая модель профессионального становления 
специалистов по восстановлению здоровья. Изучение эффективности акмеологического подхода и 
развивающих технологий обучения улучшит уровень подготовки физических реабилитологов в системе 
последипломного образования. 
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Annotation. Dyachenko T.V. Acmeological way in the research of the problem of professional training of the 
physical rehabilitation specialists in the universities. Lately the profession of physical rehabilitologists became 
very popular. Positive role in the professional training of physical rehabilitologists plays acmeological model of the 
professional education of the specialists of the health repairing. The studying of the efficiency of the acmeological 
way and developing educational technologies will make better the educational level of the physical rehabilitologists 
in the system of aftergraduational education. 
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Вступ. 
Важливою проблемою сучасної педагогіки вищої школи є формування високої кваліфікації фахівців 

будь якої галузі людської діяльності, особливо це стосується фахівців, що мають справу з людьми з 
обмеженими можливостями в наслідок тяжких хвороб, травм тощо, тобто фізичних реабілітологів. Але 
дотепер ця проблематика не отримала належного визнання і реалізації в Україні і, відповідно, в педагогічній 
науці. 

Для вищої школи нашої країни підготовка спеціалістів-реабілітологів є багато в чому інноваційною, 
не зважаючи на ґрунтовні наукові дослідження, що виконані з цієї проблематики останнім часом. Але в цих 
дослідженнях аналізуються лише окремі аспекти підготовки фахівців з фізичної реабілітації і немає цільного 
погляду на весь спектр, цієї складної і важливої проблеми. 

На наш погляд, дуже важливо у дослідженні будь якого педагогічного явища (і зокрема, проблеми 
підготовки фахівців з відновлення здоров'я постраждалих людей) визначити основні домінанті 
методологічні підходи вивчення теоретичних питань та педагогічні технології впровадження в практику 
теоретичних засад дослідження. 

Робота виконана за планом НДР Луганського національного педагогічного університету імені Тараса 
Шевченко. 

Формулювання цілей роботи. 
Головною метою цієї наукової розвідки є дослідження акмеологічних закономірностей продуктивного 

функціонування освітнього простору вищого навчального закладу та застосування теоретичних положень 
розвиваючого навчання у професійній підготовці фізичних реабілітологів. 

Дослідження проводилось на базі Луганського національного педагогічного університету з 2000 по 
2005 роки. В дослідно-експериментальній роботі прийняли участь 728 студентів, що навчались за 
спеціальністю фізичного реабілітолога. 

Результати досліджень.  
Теоретичний аналіз наукових джерел [1; 5], а також власні дослідження і спостереження автора [2-4] 

дозволили нам вибудувати наступну систему принципів узгодження навчально-виховних дій в освітньому 
просторі вищого навчального закладу під час професійної підготовки фізичних реабілітологів: 
а) багаторівневе управління, що здійснює ефективну „режисуру” продуктивної професійної підготовки на 

рівні регіону чи країни; 
б) врахування всього освітнього ланцюга: довузівська стадія - вузівський період - етапи підвищення 

кваліфікації у системі післядипломної освіти протягом професійного життя фахівця; 
в) кар'єрний моніторинг професійного просування випускників, відстеження особливостей оволодіння 

кожним з них тонкощами професійної майстерності, проявів творчої активності, успішності рішення 
нестандартних завдань оздоровчої роботи. 

Процес узгодження всіх етапів та ланок професіоналізації студентів-реабілітологів базується на 
складній системі прямих і зворотних, міждисциплінарних та міжособистісних зв'язків, які доводиться 



враховувати викладачу в своїй діяльності. Категорія „конкретного образу результату" в цьому сенсі є 
надзвичайно необхідною студенту, оскільки чітко детермінує та спрямовує його навчальні цілі і подальше їх 
конкретне продуктивне втілення в духовно-інтелектуальному капіталі, тобто в стабільно стійких психічних 
новоутвореннях майбутнього професіонала відновлювально-оздоровчої роботи. 

Досягнення „образу результату" ми застосовували стосовно таких навчальних дисциплін як „Основи 
фізичної реабілітації”, „Масаж”, „Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів” та 
„Лікувальна фізкультура”. В процесі викладання ми намагалися досягти того, щоб взаємозв'язана „холічна” 
система всіх елементів „образу результату” забезпечила кожному студенту подальше продуктивне 
самовдосконалення впродовж всього життя. Категорія „образу результату”, на нашу думку, дає реальну 
можливість розпізнавання рівня поточної навчальної готовності майбутніх реабілітологів, починаючи з 
перших днів їх навчання. Така діагностика і постійний моніторинг навчальної діяльності дозволяють 
вибудовувати успішні стратегії роботи майбутнього фахівця в його саморусі до вершин (акме) професії 
фізичного реабілітолога. До того, як подати студентам ідеалізовані моделі функціональних елементів того 
чи іншого навчального стандарту, ми проектували кожну окрему тему навчальних дисциплін, що 
викладалися, „програвали” її до подання студентам, а потім здійснювали корекцію освітніх дій в ході всього 
освітнього циклу. При цьому нами використовувався аналіз і самоаналіз кожним студентом власної 
навчальної роботи, здійснювалось комплексне управління і самоврядування, оцінка і самооцінка результатів 
професійної підготовки, в тому числі і за допомогою тестування та модульно-рейтингового ранжування. 
Можливості максимального залучення інтелектуального потенціалу, вдумлива аналітична робота, тонка та 
напружена спільна діяльність викладача і студента, як правило передбачали використання систем 
розвиваючого навчання Л. Занкова та технологію Д. Ельконіна і  В. Давидова. Систему розвиваючого 
навчання Л. Занкова ми адаптували для студентів-реабілітологів наступним чином: 
• Професійне навчання велося на достатньо високому рівні складності з урахуванням новітніх досягнень 

реабілітологічної науки та практики; 
• У навчальному процесі спочатку домінуюча роль належала фундаментально-теоретичним знанням; потім 

послідовно вводилися знання прикладного оздоровчого характеру; 
• Студенти самі повинні були глибоко осмислювати та усвідомлювати алгоритм власних розумових 

операцій, їх естетичний потенціал та евристичність при засвоєнні складного, але корисного їх майбутнім 
пацієнтам матеріалу; 

• Активне включення в процес навчання всіх сторін психоемоційної сфери кожного студента, для чого у 
навчальній роботі застосовувалися читання художніх творів, уривків з документальних джерел та 
мемуарної літератури, прослуховування музикальних творів, що активізували уяву студентів; 

• Орієнтація викладачів на індивідуальний розвиток особистості кожного з студентів, що отримували 
професію фізичного реабілітолога. 

Проводячи цикли семінарських занять з усіма викладачами кафедри фізичної реабілітації і валеології, 
ми послідовно прагнули до чіткого розуміння кожним з них тонкощів системи розвиваючого навчання, що 
формувало достатньо стійкий пізнавальний інтерес, гнучку структуру практичних і лабораторних занять, 
навики колективного пошуку необхідної інформації на основі спостереження, порівняння, групування, 
класифікації, виявлення закономірностей у ситуаціях регулярного формального і неформального 
спілкування студентів і викладачів. 

Методичною метою кожного навчального заняття було створення необхідних умов для прояву 
гностичної активності студентів, а особливо прояву креативного потенціалу навчального матеріалу. 

Конкретна освітня діяльність була організована таким чином, що на кожному занятті першим етапом 
було визначення рівня знань студентів цієї групи. Велику роль при цьому грало тестування, а також само- та 
взаємоперевірки за кожною темою. Заняття не мали рутинного характеру, всіляко віталася перетворювальна 
діяльність студентів, їх особистісні практичні спостереження, порівняльні розробки, оригінальне групування 
відомостей з різких галузей знання. Висновки та узагальнюючі умовиводи робилися спільно з викладачами, 
до виявлення закономірностей підходили колективно, толерантно ставлячись до кожної з ідей, навіть самих 
несподіваних. Так, при вивченні масажних технік студенти знайомилися з історією питання, отримували 
деякі відомості про східні вчення про інь та янь, біологічно-активних точках, зонах Захар'ївна-Геда, 
сегментарній будові людського тіла тощо. Доводилось давати студентам відомості про філософські погляди 
давньосхідних целітелів, знайомити їх з сучасними інноваційними підходами. До останніх, зокрема, ми 
відносили, наприклад, антигомотоксікологію, про яку мало що відомо навіть дипломованим лікарям та 
реабілітологам. Ці давньосхідні уявлення та сучасні технології відновлення здоров'я сьогодні знаходять 
повну підтримку та розуміння у прихильників холістичної медицини і головне - вони надзвичайно 
ефективні, що неодноразово доведено практикою. Більш того, ми впевнені, що повноцінні знання з 
реабілітології може дати тільки фахівець-практик, що регулярно стикається зі складними випадками в 
реабілітаційних центрах та відділеннях. Бажано, щоб такий викладач-реабілітолог мав ліцензію на заняття 
оздоровчою діяльністю і регулярно підвищував свою кваліфікацію. 

Особливе значення ми надавали активній самостійній роботі студентів. З цією метою ми намагалися 
залучити до процесу оволодіння інформацією їх психоемоційних переживань, що супроводжувалися 
елементом несподіванки, включенням орієнтовно-дослідницьких реакцій і механізмів креативності. Так, 
враховуючи наявність в Луганській області великої кількості ліквідаторів аварії на ЧАЕЄ, ми пропонували 



нашим студентам розробити конкретні програми реабілітації як самих ліквідаторів, так і людей, що прибули 
з 30-км зони, дітей, батьки яких отримали ті чи інші дози опромінювання тощо. 

Високі оцінки діставали оригінальні ідеї у колективному чи індивідуальному пошуку істини. Ми 
навмисно створювали ситуації для ділового діалогічного спілкування, що дозволяли виявити особисту 
ініціативність, толерантність до інакомислячих, Студенти завжди мали можливість для прояву цих якостей, 
презентуючи своїм колегам власні оригінальні ідеї і підходи. Саме таким чином в студентських групах 
представлялись оздоровчі підходи, що дотепер ще не знайшли широкого вжитку: бібліотерапія. цілющі 
музикальні та ритмічні впливи на організм, ароматерапія, гирудотерапія, СПА-технології тощо. 

Акцент в розвиваючій технології Ельконіна-Давидова, яку ми застосовували, робився на формуванні 
глибокого наукового мислення студентів-реабілітологів. сам навчальний процес був орієнтований на 
отримання внутрішніх результатів навчання, що характеризуються досягненням високого рівня 
абстрактного мислення. На цій базі в подальшому формувалася професійна компетентність, 

Модульно-рейтингова система навчання фізичних реабілітологів підтвердила ефективність 
запропонованих технологій розвиваючого навчання та створення акмеологічної домінанти професійного 
розвитку фахівців оздоровчо-відновлювальної сфери, тобто реабілітологів. 

Слід зазначити, що результати застосованої нами особистісно-орієнтованої та розвиваючої системи 
професійної підготовки фізичних реабілітологів швидко позначилися на рівні теоретичної та прикладної 
компетентності випускників цього профілю. Прикладом успішності можуть служити Р. Джабраїлов, що став 
дипломантом Всеукраїнської студентської олімпіади з фізичної реабілітації у Львові, а також випускниця 
магістратури С. Стогнієва, яка відкрила багатопрофільний санаторій в одному з райцентрів Луганської 
області, в якому стала директором і головним спеціалістом. Чотири випускники магістратури останнього 
часу стали викладачами кафедри фізичної реабілітації та валеології Луганського національного 
педагогічного університету імені Тараса Шевченка, розпочавши роботу над дисертаційними дослідженнями. 

Ґрунтуючись на нашому досвіді підготовки фізичних реабілітологів, ми спробували сконструювати 
діючу модель становлення фахівця в галузі відновлення здоров'я (фізичного реабілітолога). За основу ми 
взяли апробовану О. Варфоломєєвою акмеологічну модель професійного становлення психотерапевтів, що 
включає п'ять рівнів: психічний, особистісно-соціальний, герменевтичний, символічний та 
екзистенціальний. 

Психічний рівень стосується емоційно-вольових якостей реабілітолога, його вміння відчувати свого 
реабілітанта. Проблема повернення реабілітуємій людині прийнятного рівня психічного здоров'я тісно 
пов'язана з формуванням емоційно-вольової компетентності та психічної стійкості реабілітанта. У випадках, 
коли пацієнт (реабілітант) намагається „сховатися" від власних тривог, його потрібно занурити до джерела і 
початку неусвідомлених переживань і спротивів, проведши його через тривогу. Необхідно разом зі 
психологами добиватися разблокування різноманітних емоційних „зажимів". Слід навчати реабілітологів 
умінню добиватися від своїх реабілітантів позитивних особистісних змін через механізми самопізнання та 
саморозуміння. Треба нейтралізувати фіксацію реабілітанта лише на своєму „Я", бо така фіксація блокує 
саногенні та креативні ресурси особистості. На нашу думку, психічному рівню моделі професійного 
становлення реабілітолога відповідає уміння успішно вирішувати наступні задачі, які найчастіше постають 
на практиці: 

а) реабілітація душевних сил та реабілітація з участю душевних сил; 
б) формування емоційно-вольової зрілості і дієвих механізмів саморегуляції психічної стійкості 

особистості;  
в) забезпечення ефективного прориву внутрішнього простору пацієнта у світ об'єктивної реальності; 
г) підтримання психо-емоційного здоров'я реабілітантів.  
Особистісно-соціальний рівень передбачає гуманістичний характер реабілітаційно відновлювальних 

відносин, розкриття людської сутності як реабілітолога, так і реабілітанта. Навіть сама демонстрація 
можливості близьких людських контактів здатна значно збагатити та полегшити життя та стан реабілітанта. 
Цьому рівню, на нашу думку, відповідає уміння вирішувати такі типові задачі: 

а) позитивний вплив особистості реабілітолога на особистість реабілітанта; 
б) зсув уваги з симптоматики захворювання (травми) на особистісні характеристики, спосіб та стиль 

життя пацієнта; 
в) своєчасне розкриття соціальної детермінованості астеневротизації пацієнта; 
г) професійне самовизначення реабілітолога. 
Герменевтичний рівень передбачає здатність реабілітолога допомогти реабілітанту у дослідженні 

таких власних почуттів і переживань, про які він до цього навіть не підозрював. Самопізнання та 
саморозуміння всіляко заохочують людину визнати, інтегрувати та визволити незадіяні раніш частини своєї 
особистості, що сприяє процесу відновлення здоров'я пацієнта. Відкриття нових шляхів і способів росту 
супроводжується радістю від ефективного, глибоко особистісного винаходу того, чого не було раніше. У 
людини виникає реальна можливість вийти за межі „накатаних" поведінкових рецептур. Цьому рівню 
відповідає уміння реабілітолога вирішувати наступні задачі: 

а) формування власної професійної вербальної зрілості реабілітолога; 
б) виконання реабілітологом ролі провідника по таємним лабіринтам психоемоційної сфери 

особистості реабілітанта; 



в) своєчасна і точна безпомилкова інтерпретація метафор, схованих у герменевтичному просторі 
відчуттів та досвіду реабілітанта; 

г) конструювання реабілітаційного діалогу за законами комунікативної події; 
д) гарантованість глибокого та тривалого психореабілітаційного ефекту. 
Символічний рівень передбачає здатність реабілітолога допомогти постраждалій людині зрозуміти і 

позитивно перетворити її внутрішній світ як учасника соціуму. Треба уміти створювати у реабілітанта 
відчуття особистої влади над обставинами, інтерпретації повинні бути індивідуальні, робота повинна 
проходити в атмосфері максимальної довіри. Цьому рівню відповідають уміння реабілітолога вирішувати 
наступні задачі: 

а) гнучке застосування теоретичних уявлень при індивідуальній роботі з неповторною особистістю 
реабілітанта; 

б) розвиток реалістичності та плюралістичності професійного світогляду реабілітолога; 
в) розв'язання реабілітаційних задач кожного етапу відновлення здоров'я за принципом "тут і зараз"; 
г) перенесення акценту реабілітаційної діяльності у ігровий та змагальний простір життєдіяльності 

індивіда. 
Екзистенційний рівень нашої акмеологічної моделі професійного становлення реабілітолога поєднує і 

заключає у собі глибоку особистісно-професійну зрілість та майстерність (тобто акме) фахівця з відновлення 
здоров'я. Треба навчити пацієнтів адекватному сприйняттю світу таким, який він є у дійсності. Людина 
завжди прагне до пояснення хаосу своїх внутрішніх світів, завжди прагне продовжувати життя. І тоді, коли 
їх страждання та деструктивні дії пояснені і навіть у тій чи іншій мірі виправдані, вони (реабілітанти) 
стають вповні керуємі та креативні. Цьому рівню відповідає сформована компетентність для розв'язання 
наступних задач: 

а) розвиток та використання у своїй практиці екзистенціального чуття: своєчасне та безпомилкове 
розпізнавання, точна діагностика специфіки наявних проблем; 

б) успішне рішення задач на базі такої установки: „Немає просто Реабілітації - є Реабілітант". 
Висновки.  
Професія фізичного реабілітолога відноситься до інноваційних і тому у підготовці фахівців з фізичної 

реабілітації слід застосовувати найбільш прогресивні навчальні технології та підходи. 
До таких підходів відноситься і акмеологічний і низка авторських методик, що добре себе 

зарекомендувала останнім часом (акмеологічний мониторінг, розвиваюча технологія Ельконіна-Давидова). 
Позитивну роль у професійній підготовці фізичного реабілітолога відіграє і акмеологічна модель 

професійного становлення фахівців з відновлення здоров'я. 
Коли викладачем глибоко та особистісно усвідомлена проблема якості освіти, коли за допомогою 

акмеології розроблені технології та методики моніторингу якості освітньо-виховної роботи, коли довели 
свою ефективність розвиваючі навчальні технології, то залишається добитися співпадання внутрішньої 
потреби викладача з його здатністю до впровадження успішних розробок у педагогічну дійсність. 

Подальші дослідження ми плануємо зосередити на вивченні ефективності акмеологічного підходу та 
розвиваючих технологій навчання в системі післядипломної освіти фізичних реабілітологів. 
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