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Анотації:
Проаналізовано проблему самовиз-
начення професійним спортсменом 
життєвого шляху й діяльності у пері-
од після завершення активної спор-
тивної кар’єри. Розглянуто основні 
чинники, які супроводжують зайнят-
тя спортом високих досягнень, при-
чому не тільки слава і захоплення 
уболівальників, а й травми і хворо-
би. Показано, що водночас ці чинни-
ки істотно ускладнюють психологіч-
ну готовність спортсмена свідомо і 
своєчасно розпочати цілеспрямова-
ну і планомірну підготовку до карди-
нальної зміни способу життя і зна-
йти своє гідне місце в суспільстві. 
Наведено приклад такої підготовки у 
баскетбольному клубі «Політехнік».

Арабаджи Т. Д. Необходимость формирова-
ния профессионального самоопределения 
спортсмена. Проанализирована проблема 
самоопределения профессиональным спор-
тсменом жизненного пути и деятельности в пе-
риод после завершения активной спортивной 
карьеры. Рассмотрены основные факторы, 
сопровождающие занятия спортом высоких 
достижений, причем не только слава и восхи-
щение болельщиков, но и травмы и болезни. 
Показано, что одновременно эти факторы су-
щественно усложняют психологическую готов-
ность спортсмена сознательно и своевремен-
но начать целенаправленную планомерную 
подготовку к кардинальному изменению обра-
за жизни и найти достойно место в обществе. 
Приведен пример такой подготовки в баскет-
больном клубе «Политехник».

Arabadgy T. D. The need for 
professional self-formation of an 
athlete. It is analysed the problems 
of self-determination of a professional 
athlete of the life and activities after 
sports career. It is shown the main 
factors that accompany the sport 
of high achievements: the glory 
and admiration of fans, injuries 
and illnesses. It is shown that both 
these factors greatly complicate the 
psychological readiness of the athlete 
deliberately targeted and timely 
begin a systematic preparation for a 
fundamental change in lifestyle and 
find a worthy place in society. It is 
introduced an example of such training 
in the basketball club “Polytechnic”. 
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Вступ.1

У величезній множині видів людської діяльності 
своє специфічне місце посідає діяльність 
професійних спортсменів. Вона характеризується 
певною сукупністю взаємопов’язаних особливостей. 
Серед них найбільш істотними виступають такі. По-
перше, чітка фізична і психологічна спрямованість на 
досягнення найвищого результату і на перемогу, а в 
командних видах спорту – на такий рівень взаємодії 
і взаєморозуміння з партнерами, який би дозволяв 
розглядати їх під час виступу як єдиний згуртований 
організм, що й гарантує команді перемогу над 
суперником. По-друге, надзвичайно висока фізична та 
емоційна напруженість, яка вимагає повної самовіддачі 
спортсмена в процесі змагань і тривалих, часто навіть 
виснажливих тренувань заради досягнення піку 
необхідної форми в момент відповідальних виступів. 
По-третє, режим життя професійних спортсменів 
пов’язаний з частими переїздами з одного міста до 
іншого і проживанням в готелях, коли можливість 
спілкуватися зі своїми сім’ями обмежена, і їм 
доводиться для цього лише користуватися телефоном. 
По-четверте, професійний спорт супроводжують 
не лише тріумф перемог і високих досягнень, а й 
численні травми, іноді дуже небезпечні, а іноді начебто 
й такі, що порівняно легко лікуються, але дадуться 
взнаки пізніше. І по-п’яте, можливо, найсуттєвіше 
у психолого-педагогічному плані, що спортсмен, 
віддаючи всі сили і творчу енергію улюбленому виду 
спорту, повинен завжди чітко пам’ятати, що його 
фізичні сили і морально-вольові здібності не можуть 
бути безмежними, і внаслідок цього професійна 
спортивна діяльність його обмежена у часі певними 
віковими рамками.

Отже, він має бути психологічно готовий до того, 
що неминуче прийде час, коли у його житті настануть 
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кардинальні зміни. Вони полягатимуть не тільки у тому, 
що спортсмен спочатку відчує, що вже неспроможний 
досягти тих результатів, які йому ще вчора порівняно 
легко давалися, а й все більш помітній втомі. Потім 
помітять це його партнери і тренери, і його все частіше 
триматимуть на лаві запасних. Істотно впаде рівень 
його заробітної плати, зникнуть преміальні. Але й 
для  спортсмена як амбітної особистості головним 
ударом буде не це, а саме те, що він стрімко втрачає 
свої професійно-спортивні кондиції і при цьому добре 
усвідомлює сам, що це вже назавжди, хоча йому й не 
хочеться вірити у це. 

Така ситуація стає найскладнішою й найважчою 
у житті професійного спортсмена, оскільки вона 
виступає своєрідним рубежем між одним та іншим 
способом його особистісного і суспільного буття. 
Якщо ж до цього додається те, що даються взнаки 
давні травми, істотне зниження рівня фізичного 
навантаження, то цілком зрозумілою стає певна 
розгубленість і навіть острах перед невизначеністю 
подальшого життя й діяльності й тими численними 
ризиками, які вона здатна породжувати.

Ми не розглядаємо тут ті болісні випадки, коли 
професійний спортсмен самого високого класу 
внаслідок отриманих тяжких травм чи зумовлених 
ними захворювань стає інвалідом. Прикутий на все 
життя до інвалідного візка, він переживає не тільки 
часто дійсно нестерпні фізичні болі, не тільки 
емоційний стрес через неможливість продовжувати 
тріумфальну ходу у світі спорту високих досягнень 
і втрату світової слави й постійної уваги преси та 
своїх численних прихильників і вболівальників. 
Найтяжчим випробуванням для нього стає 
відчуття своєї непотрібності через те, що замість 
годувальника своєї сім’ї він перетворився на важкий 
тягар для неї.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Наше дослідження присвячено аналізу проблем, з 
якими стикається професійний спортсмен, який цілком 
благополучно завершив свою кар’єру і змушений 
замислитися над тим, яку стратегію подальшого 
життя йому слід вибудувати та яким чином її 
реалізувати, щоб досягти не гірших успіхів, ніж це 
вдалося йому свого часу в спорті. Цей стан виступає 
не тільки своєрідним життєвим рубежем, переходом 
від одного, можливо, найбільш яскравого періоду 
у житті спортсмена, а й серйозним випробуванням 
його вольових і моральнісних якостей, його емоційної 
усталеності, перевіркою всієї системи його життєвих 
цілей, цінностей та ідеалів.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у виявленні педагогічних 

умов і ефективних методів, засобів і педагогічних 
технологій, які дозволяють забезпечити належну 
морально-психологічну підготовку професійного 
спортсмена до успішного життя після завершення 
спортивної кар’єри, сформувати у нього впевненість 
у своїх можливостях і здібностях досягти успіху і в 
інших видах діяльності. Іншими словами, однією з 
цілей даної роботи виступає пошук і апробація засобів 
системного впливу на професійного спортсмена для 
його формування як успішної особистості незалежно 
від спортивної кар’єри. 

Завданнями дослідження є визначення динаміки 
уявлень професійних спортсменів про своє життя і 
можливі види діяльності після завершення спортивної 
кар’єри, готовності до такого життя, його належного 
планування і перетворення у реальні практичні дії, 
безпосередньо спрямовані на належне забезпечення 
успішності цієї діяльності. Передбачається 
проаналізувати також переважні сфери і напрями 
можливого застосування професійним спортсменом 
набутих за час спортивної кар’єри вольових якостей, 
навичок та особистісних рис для забезпечення 
ефективного повноцінного щасливого життя й 
діяльності у постспортивний період.

Ці завдання пов’язані з тим, що спорт звичайно 
несе з собою не тільки радість перемог і високих 
досягнень, а й хорошу матеріальну винагороду, через 
що він і стає для професійного спортсмена смислом 
його життя. У зв’язку з цим він важко переживає 
закінчення кар’єри час, коли доводиться кидати спорт. 
А таке відбувається дуже часто, причому не тільки за 
віком. Високі фізичні та психологічні навантаження 
не тільки зміцнюють організм спортсмена, але 
інколи здатні призводити до зниження імунітету та, 
як наслідок, до розвитку численних захворювань. 
Як справедливо зазначає відома дослідниця проблем 
здоров’я спортсменів, сама колишня спортсменка 
Л. Ж. Жалпанова, спортсмена на його шляху 
підстерігають травми різного степеню важкості та 
специфічні професійні захворювання, виникнення 
і розвиток яких пов’язані саме із заняттями певним 
видом спорту [1].

Матеріал, який покладено в основу статті, 
ґрунтується на результатах спостережень і 
самоспостережень автора, на аналізі літературних 

джерел з проблеми та спеціальних дослідженнях 
автора. Він здійснював їх переважно на вивченні 
стану здоров’я, вольових якостей і психологічного 
самопочуття та їх впливу на подальшу долю 
професійних спортсменів – студентів, інженерів і 
викладачів Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут», які закінчували 
спортивну кар’єру або готувалися до її закінчення. 
Активні спостереження та відповідна цілеспрямована 
підготовка молодих баскетболістів і формування їх 
готовності до успішного життя у пост спортивний 
період здійснювалися ним в процесі діяльності і 
як спортсмена, і як тренера в баскетбольному клубі 
«Політехнік».

Результати дослідження.
Спостерігаючи поведінку професійних спортсменів, 

їх ставлення до навчання і власне до спорту, можна 
виразно виявити прагнення до перемоги, до досягнення 
найвищих результатів. У багатьох видах спорту 
спортсмен часто змагається не тільки з суперниками, 
а і з самим собою, прагне будь що перевершити свої 
фізичні і психологічні можливості, довести перш за 
все собі, а потім і світові, що меж для досягнень не 
існує. На жаль, таке прагнення спонукає багатьох 
професійних спортсменів звертатися до вживання 
додаткових стимулюючим засобів, тобто допінгу. 
В результаті відбувається швидке виснаження його 
організму, передчасно зношуються внутрішні органи, 
не витримуючи надмірних навантажень та вживання 
шкідливих речовин, частішають спортивні травми.

Такі наслідки їх вживання створюють для 
спортсмена істотні додаткові не тільки психологічні, 
а й соматичні ускладнення після завершення ним 
спортивної кар’єри. Дійсно, замість активної 
діяльності у певній, свідомо обраній сфері, він 
змушений займатися своїм здоров’ям. А якщо при 
цьому його серйозно турбують ще й травми, то і 
кошти, накопичені під час виступів та отриманих за 
перемоги на престижних змаганнях, і час, і енергія 
витрачаються лише на лікування. Хоча сучасні 
методики тренувань і ґрунтуються переважно на основі 
прагнень запобігти травм, надвисокі психофізичні 
навантаження, притаманні професійному спорту, в 
принципі не дозволяють уникнути можливості їх 
появи. Не випадково у спортивній науці активно 
розвивається такий важливий напрямок досліджень, 
як «спорт без травм», якому присвячена навіть 
спеціальна монографія В Чорного, випущена свого 
часу в загальній серії видань «Бібліотека тренера» 
[2]. При цьому травма визначається як поранення або 
погіршення здоров’я, коли спортсмен виявляється не-
працездатним протягом хоча б одного дня (день, коли 
виникла травма, не береться до уваги).  

Взагалі, дуже важливим завданням і самого спор-
тсмена, і особливо його тренера, як досвідченої людини 
і у переважній частині випадків колишнього спортсме-
на, стає така організація і навчально-тренувального 
процесу, і режиму життя й діяльності спортсмена, які 
б максимально можливою мірою виключали отри-
мання ним травм і тим більш вживання стероїдів за-
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ради досягнення перемоги чи вражаючого рекордно-
го результату будь-що. Спорт сьогодні стає не тільки 
все більш привабливим самою можливістю людини 
проявити свої здібності й отримати широке визнан-
ня, а й неабиякими матеріальними перевагами. Пра-
вильне, раціональне використання отриманих коштів 
стає однією з надійних гарантій успішної діяльності 
спортсмена після закінчення ним спортивної кар’єри, 
і тренер як педагог і психолог повинен постійно 
навіювати своїм вихованцям розуміння того, що з цим 
закінченням зовсім не закінчується життя, що у ко-
лишнього спортсмена не тільки цілком можливі, а й 
обов’язково будуть яскраві особистісні, професійні та 
кар’єрні злети і досягнення.

Деякі особливості прояву активності особистості 
спортсмена стосовно свого професійного самовизна-
чення, які пов’язані з формуванням у нього стійких 
навичок самопізнання, само оцінювання і саморозвит-
ку та готовності до вибору майбутньої професії, були 
детально проаналізовані автором у його попередній 
публікації [3]. Життєва ж практика, спеціальні спо-
стереження і цілеспрямовані опитування свідчать про 
актуальну необхідність подальшого поглиблення нау-
кових досліджень у цій важливій сфері.

Це тим більш важливо, що сьогодні не просто 
існує, а набула особливої актуальності така серйозна 
проблема професійного спорту, як визнання занять 
цим спортом окремою професією. Вона пов’язана з 
системою оплати спортсменів та з їх матеріальним 
заохоченням за видатні результати і яскраві перемоги. 
Крім того, сьогодні фактично відсутня також і систе-
ма соціального захисту спортсменів, для професійної 
діяльності яких характерною є високий рівень не-
безпеки травм та професійних захворювань. Немає й 
чіткої системи пенсійного забезпечення спортсменів. 

В результаті деякі атлети, що досягли певних ви-
сот, часто і вимагають від своїх клубів надзвичайно 
високих гонорарів за свої виступи, розуміючи, що 
тільки накопичені ними за час успішної кар’єри кош-
ти можуть бути єдиним джерелом життєзабезпечення 
після її завершення. З іншого боку, з цих же коштів, 
зароблених тяжкою працею в процесі тривалих і вис-
нажливих тренувань та виступів на змаганнях, спор-
тсменам доводиться оплачувати лікування отриманих 
травм і захворювань.

Ось чому й необхідна система цілеспрямованої 
підготовки професійних спортсменів до успішного 
їх життя й діяльності після завершення кар’єри. 
Вона набуває особливо гострої актуальності у 
зв’язку з трансформаційними процесами в Україні 
та з переходом національної економіки до ринкових 
принципів функціонування, одним з наслідків яких 
стала комерціалізація спорту. За цих умов спортсмен 
повинен уміти не тільки заробляти великі гроші, а й 
грамотно інвестувати їх  тим, щоб вони надійно при-
носили  йому стабільний прибуток. Але цьому його 
треба навчити, як і можливості жити і працювати у 
принципово новій сфері діяльності.

Оскільки спортсмен частіш за все, як і люди інших 
спеціальностей, починає свій професійний шлях 

ще з дитинства, він так вживається в нього, набуває 
такого досвіду і професійних суто спортивних, до-
сить специфічних знань і навичок, що перехід у нову 
сферу діяльності, стає для нього складним і досить 
болючим. Адже там йому доводиться майже все по-
чинати практично з нуля, а він вже звик завжди бути 
першим, досяг певних успіхів і перемог. Тому йому 
навіть страшно подумати, що колись настане час, і він 
змушений буде назавжди залишити не просто заняття, 
яке вважав справою свого життя і якому віддавав всі 
свої сили і елегію, яке гарантувало йому стійку сла-
ву прихильників і уболівальників спорту. Тепер йому 
доведеться кардинально перебудовувати своє життя і 
поведінку, обирати нові життєві цілі й цінності.

При цьому поведінка розглядається, як зазначають 
М. П. Лукашевич та В. І. Рябченко, «як інтегрована 
відповідь усіх структурних рівнів особистості на 
зміни в системі «людина – середовище», спрямова-
на на збереження і відтворення її життєдіяльності». 
Подібна модель, на їх переконання, «виступає в ролі 
однієї з найбільш вдалих спроб поєднати біологічне, 
психічне й соціальне в людині, представити її 
поведінку як інтегрований результат впливу всіх рівнів 
«людини-системи» – структурного, функціонального, 
психічного, свідомісного та поведінкового» [4, с. 
264].

Тому для забезпечення не просто адекватного 
сприйняття спортсменом неминучості завершення 
своєї кар’єри у великому спорті, а й відповідної його 
готовності до цього, вкрай необхідним уявляється 
постійне формування у нього свідомого ставлен-
ня до цієї перспективи. Це є достатньо складним 
завданням, оскільки його реалізація не повинна і 
деморалізувати спортсмена, відволікати його від 
безпосередніх цілей сьогодення, оскільки їх досягнен-
ня вимагає граничної концентрації волі, максимальної 
фізичної і психологічної зосередженості на суто спор-
тивних справах. Формування такого своєрідного 
гармонійного поєднання поточного і стратегічного 
мислення спортсмена як особистості і є основним за-
вданням навчально-тренувального і виховного про-
цесу. Уміння ж його здійснювати виступає ознакою 
високої педагогічної майстерності тренера та його 
професійної компетентності.

Саме він повинен бачити у кожному своєму 
вихованцеві не просто якогось спортсмена, а 
особистість, і приділяти істотну увагу його постійному 
особистісному розвитку. Як цілком справедливо 
підкреслюють С. С. Єрмаков та І. В. Кривенцова, 
«гуманістичний підхід передбачає погляд на людину 
як найвищу цінність в суспільстві, орієнтацію на зміну 
способу її мислення щодо цінності фізичної культу-
ри». Автори впевнені в необхідності для спортсменів 
«можливості спілкування за інтересами, проводити 
пропаганду здорового способу життя і надавати на-
вички щодо нього». На думку цих вчених, «гуманізм 
передбачає повагу до людини і вимоги до неї». Тому 
в програму підготовки спортсменів неодмінно мають 
«бути включені питання професійної педагогіки і 
спортивної етики» [5, с. 51].
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Слід підкреслити, що баскетбол являє собою над-
звичайно популярний і корисний вид спорту. Не ви-
падково він отримав значне поширення у вищих на-
вчальних закладах багатьох країн, а в США за своєю 
популярністю далеко обігнав футбол. Це пов’язано з 
таким його характерними особливостями. По-перше, 
баскетбол є ігровим видом спорту, і видовищні змаган-
ня залучають багато уболівальників і прихильників, 
що додатково посилює мотивацію гравців на пере-
могу. По-друге, виступаючи командною грою, ба-
скетбол має сприяти згуртованості членів команди, 
формуванню їх взаєморозуміння і довіри один до 
одного. По-третє, характерною ознакою цього виду 
спорту є швидкий темп і досить жорстка боротьба за 
м’яч, що зумовлює високі фізичні й емоційні наван-
таження спортсменів, можливості їх падіння і травм. 
З іншого боку, можливість заміни гравців по ходу 
гри дає змогу їм відпочити і з новими силами продо-
вжувати боротьбу.

Остання обставина відіграє приховану небезпеку 
для баскетболістів старшого віку, яким уявляється, 
що вони можуть ще досить довго виступати за ко-
манду, оскільки мають можливість трохи відпочити 
після важкої втоми. І вони не помічають, що втома 
стає все більшою, а відпочивати доводиться все до-
вше, в той час як їх молоді колеги, які швидко наби-
рають спортивну форму і вже обганяють ветеранів у 
майстерності, причому значно менше втомлюються 
і швидше відпочивають. Однак цим ветеранам дуже 
страшно навіть подумати, що вже не просто час 
звільняти дорогу молоді, але й слід професійно роз-
починати нове, постспортивне професійне життя і 
робити його не менш успішно і ефективно, ніж їм до-
водилося виступати за свою команду в молоді роки. 

Однак вони повинні бути морально, психологічно і 
професійно готові до цього.

Тому у баскетбольному клубі «Політехнік» 
НТУ «ХПІ» сформована й успішно діє система 
психологічної підтримки спортсменів, яка спрямо-
вана як на успішні їх виступи у складі команди, так 
і на поступову підготовку до успішного життя після 
завершення спортивної кар’єри. Остання, між іншим, 
передбачає цільову консультативну допомогу їм у 
виборі сфери найбільш доцільного застосування на-
бутих професійних навичок і вольових якостей, яка 
ще й відповідала певним їх прагненням та інтересам.

Висновки.
1. Фактичне існування професійного спорту 

зумовлює появу серйозних соціальних проблем, в 
тому числі визнання спорту окремою професією, 
створення системи правового і соціального захисту 
спортсменів, оплати їм лікарняних при травмах і за-
хворюваннях, урегулювання питань пенсійного забез-
печення тощо.

2. Постійне зростання числа людей, які своєю 
професійною діяльністю обирають спорт і досяга-
ють значних успіхів у цій сфері, призводить до поя-
ви специфічних спортивних травм і захворювань, а 
обмеженість занять спортом певними віковими межа-
ми ставить гостру проблему готовності спортсменів 
до життя й діяльності після завершення спортивної 
кар’єри.

3. Істотна соціальна, психологічна і навіть 
фізіологічна складність цієї проблеми вимагає форму-
вання і функціонування системи цілеспрямованої до-
помоги спортсменам у свідомому виборі ними сфери 
пост спортивної діяльності та поступової підготовки 
до її успішного здійснення.
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