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Анотація. В роботі представлені результати І етапу формуючого дослідження, у частині розуміння студентами 
інституту фізичної культури того, що являє собою образ майбутньої професійної діяльності. Досліджено рівень 
тривожності у студентів контрольних та експериментальних груп. З появою адекватного образу професійного 
майбутнього у студентів підвищується рівень їх особистісної тривожності. Основний концептуальний задум 
читання цієї дисципліни полягав у сприянні особистісно-професійного самовдосконалення студентів.  
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Аннотация. Рясса С.А. Про понимание студентами института физической культуры сути образа будущей 
профессиональной деятельности. В данной статье представлены результаты І этапа формирующего 
эксперимента, в части понимания студентами института физической культуры, что собой представляет образ 
будущей профессиональной деятельности. Исследован уровень тревожности у студентов контрольных и 
экспериментальных групп. С появлением адекватного образа профессионального будущего у студентов 
повышается уровень их личностной тревожности. Основной концептуальный замысел чтения этой дисциплины 
состоял в содействии личностного профессионального самосовершенствования студентов.  
Ключевые слова: образ, представление, учебная технология, тревожность. 
Annotation. Ryssa S.A. Essence image of the future professional activity of comprehension of the physical 
culture institute students. The article deal with the first stage form experimental results. The purpose of the article is 
to show the extent conception students essence image of the future professional activity. The level anxiety of student 
control and experimental group was investigate. With appearance of an adequate image of the professional future in 
students it is raised the level their personal uneasiness. The basic conceptual plan of reading of this discipline comprised 
in assistance of personal professional self-improvement of students.  
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Вступ. 
Оскільки Україна є активним учасником загальноєвропейських процесів, актуальним є питання 

перспектив розвитку вітчизняної системи вищої освіти. Встановлення перспективності удосконалення 
професійної підготовки майбутніх фахівців фізкультурного профілю через запровадження сучасних навчальних 
технологій особистісно-професійного самопізнання студентів, активних та інтерактивних методів і прийомів 
навчання.  

Особистісно-професійне самопізнання припускає пізнання студентом свого Я в його специфіці і в 
контексті обраного фаху. Важливим результатом цього процесу є узагальнений „образ-Я” майбутнього фахівця. 
Тому, таке самопізнання студента дозволяє максимально повно реалізувати себе в процесі рішення освітньо-
професійних задач в умовах ВНЗ, а також задач власної професійної діяльності [2,6]. 

 Власне тому сьогодні існує необхідність обґрунтування та підвищення ступеню сформованості образу 
професійного майбутнього, особистісне - професійного самопізнання студентів майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту ще під час навчання у ВНЗ.  

Разом з тим проведений аналіз науково-методичної літератури і практичної діяльності сучасних 
викладачів і дослідників [1,4,5] виявив практично повну відсутність даних щодо таких навчальних технологій, 
які б спрямовували майбутнього спеціаліста з фізичної культури і спорту в бік набуття ним не тільки 
професійних знань, умінь та навичок, але і важливих особистісних рис. Приміром, В.В. Приходько [4] та О.О. 
Солтик [5] так і не адаптували навчальну технологію створення образу (або „концептуальної моделі”) 
майбутньої професійної діяльності до студентів ВНЗ фізичної культури і спорту. 

Робота виконана за планом НДР Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту. 
Формулювання цілей роботи.  
Метою даного дослідження була перевірка ефективності запропонованої методики викладання 

спеціальної навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності”, у частині розуміння студентами інституту 
фізичної культури того, що являє собою образ майбутньої професійної діяльності. 

Методи, організація досліджень. Для досягнення поставленої мети у ході І етапу формуючого 
експерименту були застосовані наступні методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; методи 
соціологічних досліджень; опитувальник самооцінки Ч.Спілберга, Ю.Ханіна; методи математичної обробки 
отриманих результатів. Для визначення ступеню розуміння студентами суті образу професійного майбутнього 
нами була розроблена відповідна анкета.  

Дослідження проводилося в Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту 
(ДДІФКіСу). В опитуванні брали участь студенти 1 та 5 курсів навчання педагогічного і тренерського 
факультетів. Оскільки метою даного дослідження були розробка та апробація методичного інструментарію для 
нашого основного дослідження, вибірку склали лише 130 осіб – студентів ДДІФКіСу. 

І-й етап формуючого експерименту проводився на протязі першого семестру під час читання навчальної 
дисципліни „Вступ до спеціальності”. Були сформовані контрольні (по 2 групи студентів 1 курсу, які 
навчаються за спеціальністю „ФВ” („Фізичне виховання”), „ОПС”(Олімпійський і професійний спорт) та 



експериментальні групи („ФВ”, „ОПС”, „ЗЛ” - „Здоров'я людини”), а також, 1 група – магістри з цих 
спеціальностей.  

У процесі створення потрібних педагогічних умов для проведення І етапу формуючого дослідження на 
заняттях із „Вступу до спеціальності” були виконані наступні заходи:  

- використана навчальна технологія створення „образу” майбутньої професійної діяльності (автор 
В.В.Приходько, [5]). Підставою стали результати констатуючого дослідження за участю студентів 1 та 4 курсів 
навчання ДДІФКіС; 

- використані лекції-презентації за окремими темами лекцій; 
- використані активні та інтерактивні методи та прийоми навчання (у т.ч. діалог викладача і студентів); 
- студентами експериментальних груп виконані додаткові самостійні завдання, метою яких є особистісно-

професійне самопізнання майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту. 
При цьому, контрольні групи склали студенти, у яких навчальна дисципліна „Вступ до спеціальності” 

викладалася за загальноприйнятою методикою, без використання зазначеної навчальної технології та активних 
методів навчання.  

Результати досліджень та їх обговорення.  
Для аналізу розуміння основною масою студентів, що таке образ майбутньої професійної діяльності, ми 

використали таку дефініцію: образ – це комплексні розгорнуті уявлення про необхідні професійні уміння, 
знання, а також людські якості, які треба поступово отримувати та виховувати під час вдосконалення себе і 
освіту [3]. Розуміння образу професійного майбутнього студентами повинно було не стільки містити у собі всі 
наведені ознаки визначеної дефініції, але схоплювати її сутність.  

Обробка відповідей із застосуванням змісту наведеної дефініції дозволила заключити, що лише 4,17% 
студентів контрольної і 9,09% студентів експериментальної груп „ФВ” в цілому правильно розуміють, що являє 
собою по суті образ майбутньої професійної діяльності. Приблизно однакова частина студентів - 12,50% і 
13,64% вказаних груп навряд чи можуть уявити досить чітко образ професійного майбутнього. Прагнуть, але не 
можуть відповісти на питання – 37,50% і 50,00% студентів. Ще 45,83% студентів контрольної групи навіть не 
спромоглись дати будь-яку відповідь на поставлене питання. Серед респондентів експериментальної групи 
„ФВ” не дали відповідь на поставлене запитання на 36,83% менше студентів ніж в контрольних групах.  

Експериментальна група студентів, яка навчається за спеціальністю „ЗЛ” та група магістрів, що не брала 
участь в експерименті, відповіли на поставлене питання: „Що являє собою по суті образ майбутньої 
професійної діяльності?” наступним чином. Зовсім не дали відповідей 42,86% студентів групи магістрів, що на 
19,05% більше ніж в експериментальній групі „ЗЛ” (23,81%). Прагнули, але не змогли відповісти 38,10% 
студентів групи „ЗЛ” та 14,29% - магістрів. Ще, приблизно однакова кількість студентів - 33,33% та 38,10% 
відповіли на питання частково, отже навряд чи можуть уявити досить чітко образ професійного майбутнього. І 
лише по 4,76% студентів обох груп відповіли на поставлене запитання правильно. Тож, ми бачимо, що рівень 
розуміння студентами, що являє собою по суті образ професійного майбутнього, в групі „ЗЛ” дещо вищий ніж в 
групі магістрів. 

На відміну від студентів, які навчаються за спеціальністю „ФВ” та групи магістрів, студенти контрольної 
та експериментальної груп „ОПС” на поставлене запитання відповіли наступним чином. Розуміють правильно, 
а отже можуть уявити досить чітко образ професійного майбутнього 13,04% студентів контрольної та аж 
36,84% - експериментальної групи. Відповіли на питання частково 21,74% і 10,53% студентів вказаних груп. 
Ще 13,04% студентів контрольної та 47,37% - експериментальної групи прагнуть, але не можуть відповісти на 
поставлене питання. Зовсім не дали відповідей 43,48% студентів контрольної групи, що на 38,22% більше ніж 
студентів в експериментальній групі (5,26%).  

Отже, рівень відповідей на поставлене вище питання у студентів експериментальної групи „ОПС” значно 
вищий ніж у тих, які були віднесені до контрольних груп „ОПС”, „ФВ”. Це підтвердило той факт, що студенти 
експериментальних груп (крім студентів експериментальної групи „ФВ”) досягли значного рівня 
сформованості образу майбутньої професійної діяльності ніж студенти контрольних груп.  

Таким чином, ми бачимо, що найбільш чітко розуміють що таке образ майбутньої професійної діяльності 
студенти, які навчаються за спеціальністю „ОПС” (в експериментальній групі). Найгірша ситуація в цьому 
аспекті існує у студентів, які навчаються за спеціальністю „ФВ” (в контрольній групі). 

Показово, що саме 95,65% студентів контрольної групи „ОПС” та 79,17% студентів - контрольної групи 
„ФВ” вважають, що наявність сформованого і усвідомленого студентом образу майбутньої професійної 
діяльності є важливою умовою успішної освіти майбутнього фахівця фізичної культури і спорту. 

Одначе, на питання: „За яким фахом Ви навчаєтесь: тренер, викладач фізичної культури або 
реабілітолог?” 58,33% студентів контрольної групи „ФВ” зазначили, що навчаються за фахом „викладач 
фізичної культури”, а всі інші, 41,67% - за фахом „тренер”. Тож, значна частина студентів, які вже пройшли 
курс навчання за дисципліною „Вступ до спеціальності” все ще не розуміють за яким фахом вони навчаються, а 
отже й не уявляють свою майбутню професійну діяльність, що впливає на якість їх навчальної діяльності та 
освіту. 

На наступне запитання в анкеті: „Якщо у Вас вже існує образ власної професійної діяльності тренера, 
викладача фізичної культури або реабілітолога вкажіть, у який спосіб він був сформований” – 52,17% та 66,67% 
студентів контрольних груп „ОПС” та „ФВ” вказали, що „під час наслідування прикладу відомого фахівця”. 



Тільки в експериментальних групах студенти (25,80%) вказали, що образ у них був сформований, ще й під час 
занять з дисципліни „Вступ до спеціальності”.  

Треба зазначити, що правильно відповіли на питання: „Що являє собою по суті образ майбутньої 
професійної діяльності?” в основному тільки та частина студентів, у яких образ професійного майбутнього був 
сформований не тільки за рахунок наслідування відомого їм прикладу (тренера, викладача, тощо), але й ще на 
протязі навчальної діяльності з дисципліни „Вступ до спеціальності”.  

Наступною частиною наших досліджень стало виявлення рівня тривожності у студентів контрольних та 
експериментальних груп (за шкалою самооцінки Ч.Спілберга, Ю.Ханіна). Результати дослідження показали, що 
в експериментальних групах „ОПС” та „ЗЛ” рівень високої тривожності становить у 33,33% і 40,00% студентів. 
В контрольній групі „ОПС” рівень високої тривожності існує тільки у 4,35% студентів. Це дає підстави 
вважати, що в ситуаціях оцінки своєї компетенції та престижу щодо майбутньої професійної діяльності у 
студентів підвищується рівень особистісної тривожності.  

Низька тривожність була виявлена тільки у 6,67% студентів експериментальної групи „ОПС”; у 4,55% - 
експериментальної групи „ФВ”; у 15,00% - групи „ЗЛ”. В контрольній групі „ОПС” такий рівень тривожності 
був виявлений вже у 17,39% студентів; в контрольній групі „ФВ” – у 12,00% студентів. Виявлена низька 
тривожність у студентів, а особливо - в контрольних групах, потребує підвищеної уваги до мотивів їх 
навчальної діяльності.  

Висновки. 
1. Аналіз отриманих результатів в контрольних і експериментальних групах, після проведення І етапу 

формуючого експерименту, підтвердив ефективність розробленої навчальної технології створення образу 
майбутньої професійної діяльності (автор В.В.Приходько, [5]) та доцільність і результативність використання 
усіх інших заходів І етапу формуючого експерименту у процесі становлення майбутнього спеціаліста сфери 
фізичної культури і спорту. Адже, основний концептуальний задум читання цієї дещо нової за змістом, формою 
і методами викладання дисципліни, полягав у сприянні особистісно-професійного самовдосконалення 
студентів.  

2. Аналіз результатів І етапу формуючого дослідження підтвердив проблематичність якісної освіти 
студентів, які навчаються за спеціальністю „ФВ”. Адже, виявлено, що такі студенти дуже слабко уявляють 
образ своєї майбутньої професійної діяльності, у тому числі і студенти експериментальної групи „ФВ”. Значна 
частина цих студентів все ще не розуміють за яким фахом вони навчаються (41,67%), а отже й не можуть 
уявити своє професійне майбутнє. 

3. Встановлено, що з появою адекватного образу професійного майбутнього у студентів підвищується ще 
й рівень їх особистісної тривожності. Тож, на сьогоднішній день виникла проблемна ситуація, що визначається, 
з одного боку, наявною потребою у сприянні формуванню образу професійного майбутнього, а з іншого - 
формуванню у них ще й впевненості в собі. 

4. Порівняти отримані наукові дані з аналогічними результатами інших авторів не є можливим, оскільки 
подібних досліджень в доступних нам джерелах ми не виявили. Це дозволяє вважати отримані дані новими.  

У подальших дослідженнях планується розробити комплект інформаційно-методичних матеріалів з 
дисципліни „Вступ до спеціальності”, який буде містити у собі навчальний посібник „Вступ до вищої 
фізкультурної освіти” і методичні рекомендації щодо особистісно-професійного самопізнання студентів. 
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