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Анотації:
Розглянуто теоретико-методоло-
гічне забезпечення процесу підго-
товки компетентного фахівця нової 
генерації, підготовленого для здій-
снення здоров’язбережувальної ді-
яльності та конкурентноздатного на 
ринку оздоровчо-реабілітаційних 
послуг. Методологічна основа до-
слідження ґрунтується на роботах 
вітчизняних та російських науков-
ців. Встановлено, що провідними 
тенденціями досліджуваного проце-
су є: гуманізація, фундаменталіза-
ція, гуманітаризація, імператив не-
перервності, міждисциплінарність 
та інтернауковість, інтелектуаліза-
ція і динамізація. Розкрито процес 
формування готовності майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації до 
здоров’язбережувальної діяльності 
через призму концептуальних під-
ходів.

Беликова Н.А. Концептуальные подходы к 
формированию готовности будущих спе-
циалистов по физической реабилитации к 
здоровьесберегающей деятельности. Рас-
смотрено теоретико-методологическое обе-
спечение процесса подготовки компетентного 
специалиста новой генерации, подготовлен-
ного для осуществления здоровьесберегаю-
щей деятельности и конкурентноспособного 
на рынке оздоровительно-реабилитационных 
услуг. Методологическая основа исследова-
ния основывается на работах отечественных 
и российских ученых. Установлено, что веду-
щими тенденциями исследуемого процесса 
являются: гуманизация, фундаментализация, 
гуманитаризация, императив непрерывности, 
междисциплинарность и интернаучность, ин-
теллектуализация и динамизация. Раскрыт 
процесс формирования готовности будущих 
специалистов по физической реабилитации 
к здоровьесберегающей деятельности сквозь 
призму концептуальных подходов.

Belikova N.O. Conceptual approaches 
to forming readiness for future 
physical rehabilitation specialists 
for healthpreserving activity. The 
theoretical methodological providing 
of process of preparation of competent 
specialist of new generation, geared-
up for realization of healthpreserving 
activity and apt at a competition at the 
market of health rehabilitation services 
is considered. Methodological principle 
of the research is based on works 
of Ukrainian and Russian scientists. 
The leading trends of the research 
process are humanization, foundation, 
humanitarization, imperative 
of continuity, interdisciplinarity, 
interschollarship, intellectualization 
and dynamization. The process 
of forming readiness for future 
physical rehabilitation specialists 
for healthpreserving activity through 
conceptual approaches is expanded.
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Вступ.1

На сучасному етапі розвитку професійної вищої 
школи основною ідеєю концепції вищої освіти є під-
готовка кваліфікованого працівника відповідного рів-
ня і профілю, конкурентноздатного на ринку праці, 
компетентного, відповідального, який вільно володіє 
своєю професією й орієнтується в суміжних галузях 
діяльності, здатного до ефективної роботи по спеці-
альності на рівні світових стандартів, готового до по-
стійного професійного зростання, соціальної і профе-
сійної мобільності.

Відбувається зміна моделі вищої професійної 
освіти, що пов’язана з новими вимогами до рівня 
професійних компетенцій, критерії яких визначають 
працедавець і ринок. Формування системи вимог до 
якості організації професійної підготовки майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації виражається через її 
спрямованість на підготовку компетентного фахів-
ця нової генерації, підготовленого для здійснення 
здоров’язбережувальної діяльності та конкурентноз-
датного на ринку оздоровчо-реабілітаційних послуг.

Аналіз літератури з досліджуваної проблеми по-
казав, що окремі аспекти професійної підготовки 
фахівців з фізичної реабілітації ґрунтовно вивчали: 
О.М. Вацеба, Г.Е. Верич, А.С. Вовканич, О.Д. Дубо-
гай, Т.Ю. Круцевич, В.М. Мухін, В.П. Мурза, С.М. По-
пов – професійно-педагогічні аспекти та понятійний 
апарат підготовки фахівців з фізичної реабілітації; 
Т.В. Д’яченко, В.О. Кукса, О.І. Міхеєнко, Л.П. Сущен-
ко – загальні питання професійної підготовки фахівців 
з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах; 
Т.В. Бойчук – окремі питання становлення фахової 
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підготовки фізичних реабілітологів; Ю.О. Лянной, 
М.Я. Романишин – підготовку фахівців з фізичної ре-
абілітації для роботи зі спортсменами. 

В той же час відсутні дослідження, у яких розкри-
ваються концептуальні підходи до процесу форму-
вання готовності майбутніх фахівців з фізичної реабі-
літації до здоров’язбережувальної діяльності.

Робота виконана згідно плану НДР Луцького ін-
ституту розвитку людини Університету “Україна”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає  у теоретичному обґрунту-

ванні основних тенденцій і підходів до процесу фор-
мування готовності майбутніх фахівців з фізичної ре-
абілітації до здоров’язбережувальної діяльності. 

Результати дослідження.
В основу формування готовності майбутніх фахів-

ців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної 
діяльності повинні бути покладені прогностичні ідеї, 
які досить широко використані в Національній доктри-
ні розвитку освіти (2001), Національній доктрині роз-
витку фізичної культури і спорту (2004), Законі України 
“Про фізичну культуру і спорт” (1994), Цільовій комп-
лексній програмі “Фізичне виховання – здоров’я нації” 
(1999-2005), Державній програмі розвитку фізичної 
культури і спорту на 2007 – 2011 роки (2006), Концеп-
ції Загальнодержавної цільової соціальної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки 
(2011), які є системою орієнтирів і поглядів на роль, ор-
ганізацію та функціонування сфери фізичної культури 
і спорту в Україні на довгостроковий період з урахуван-
ням розвитку держави та світового досвіду. 

Зокрема, у Концепції Загальнодержавної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної культури і 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

спорту на 2012-2016 роки (2011) зазначено мету Про-
грами – залучення широких верств населення до ма-
сового спорту, популяризації здорового способу жит-
тя та фізичної реабілітації. Серед шляхів розв’язання 
проблеми наголошується на створенні умов для роз-
витку регулярної рухової активності різних верств 
населення для зміцнення здоров’я з урахуванням ін-
тересів, побажань, здібностей та індивідуальних осо-
бливостей кожного [ http://www.kmu.gov.ua].

Процес формування готовності майбутніх фахів-
ців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної 
діяльності повинен враховувати причинно-наслідкові 
зв’язки і залежності, які проявляються у формі провід-
них тенденцій та визначають стратегію цього процесу, 
серед яких: гуманізація – залежність процесу форму-
вання готовності майбутніх фахівців з фізичної реа-
білітації до здоров’язбережувальної діяльності у ви-
щому навчальному закладі від ступеня спрямованості 
освітнього процесу на особистість студента, орієнта-
цію на особистісну компоненту професійної підго-
товки; фундаменталізація – перерозподіл пріоритетів 
змісту професійної підготовки із вузькоспеціальних, 
спеціалізованих компонентів знань на загальнонауко-
ві і загальноспеціальні, які є основою професіоналіз-
му майбутніх фахівців з фізичної реабілітації; гумані-
таризація, яка викликана зміною ролі вищої школи як 
соціального інституту, який сьогодні покликаний го-
тувати широкоосвічених особистостей з високим рів-
нем загальної культури, активною громадською пози-
цією; така тенденція означає необхідність підвищення 
загальнокультурного рівня майбутніх фахівців з фі-
зичної реабілітації; імператив неперервності освіти, 
який корінним чином змінює роль вищої школи, цілі 
її діяльності і функції, парадигму освіти “на все жит-
тя” на освіту “через все життя”; міждисциплінарний 
та інтернауковий характер знань в сучасних освітніх 
системах, зумовлений системністю і глобальністю со-
ціальних та професійних проблем, переважно синте-
тичним характером розвитку сучасної науки і практи-
ки; інтелектуалізація, яка реалізується через форми 
проблемного, активного, розвивального навчання, в 
діяльнісному підході та інших формах навчальної ді-
яльності, яка має методичний базис, складений прі-
оритетом стимулювання інтелектуальної діяльності 
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації; динаміза-
ція – необхідність перманентного реагування системи 
професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації на всі зміни соціально-професійної прак-
тики, а також на прогресивні зміни внутрішніх сто-
рін діяльності вищої школи, яка передбачає постійне 
трансформування змісту освіти, методичного апарату 
та інших характеристик її діяльності.

Теоретико-методологічна основа процесу форму-
вання готовності майбутніх фахівців з фізичної реабі-
літації до здоров’язбережувальної діяльності базуєть-
ся на підходах, серед яких професійно-особистісний 
підхід є фундаментальною основою; системний, ак-
меологічний і аксіологічний підходи є загальнонау-
ковою основою; особистісно-орієнтований і діяльніс-
ний підходи є теоретико-методологічною стратегією; 
рефлексивний і компетентнісний підходи є практико-
орієнтованою тактикою цього процесу (рис. 1).

Професійно-особистісний підхід (Борисова Н.В., 
2004; Левітан К.М, 1990; Стецишин Р.І., 2001) є 

фундаментальною основою концептуального мето-
дологічного забезпечення процесу формування го-
товності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації 
до здоров’язбережувальної діяльності і передбачає 
здійснення підготовки майбутнього фахівця як про-
фесіонала на основі інтеграції особистісної позиції 
студента і його професійних знань, умінь та навичок. 
У нашому дослідженні професійно-особистісний 
підхід дозволяє розглядати підготовку студентів до 
здоров’язбережувальної діяльності як невід’ємну 
складову частину становлення особистості майбут-
нього фахівця з фізичної реабілітації в процесі його 
професійної підготовки. Професійно-особистісний 
підхід включає в себе: розробку загальної страте-
гії здоров’язбережувальної діяльності; формування 
практики діяльності на основі професійної підтрим-
ки викладачами особистісного розвитку майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації в майбутній профе-
сії; засвоєння студентами технологій професійно-
особистісного розвитку, виявлення і розкриття осо-
бистісного потенціалу.

Системний підхід (Афанасьєв В.Г., 1981; Бла-
уберг І.В., Садовський В.Н., Юдін Є.Г., 1969; Ка-
ган М.С., 1991; Павлов В.І., 2001; Семіченко В.А., 
2004) дозволяє розглядати процес формування го-
товності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації 
до здоров’язбережувальної діяльності як педагогічну 
систему зі всіма її властивостями, особливостями та 
закономірностями. У нашому дослідженні системний 
підхід дозволяє організувати професійну підготовку 
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації як ціліс-
ний педагогічний процес, який володіє властивостя-
ми структурності, ієрархічності і взаємозалежності із 
професійним середовищем, а також виділити компо-
ненти готовності майбутніх фахівців з фізичної реа-
білітації до здоров’язбережувальної діяльності та їх 
структурно-функціональні зв’язки.

З точки зору акмеологічного підходу (Деркач А.А., 
2004; Д’яченко Н.В., 2006; Кузьміна Т.В., 2002), процес 
формування готовності майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності у ви-
щому навчальному закладі можна охарактеризувати як 
оволодіння майбутніми фахівцями з фізичної реабіліта-
ції ефективними технологіями здоров’язбережувальної 
діяльності в аспекті неперервного особистісно-
професійного розвитку з метою досягнення високого 
рівня продуктивності та професіоналізму. Цей підхід 
дозволяє сформувати у майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації групу якостей, які характеризують пози-
тивну тенденцію особистісного, професійного зрос-
тання студента і спрямованих на розвиток особистості 
професіонала, здатного до досягнення професійних 
вершин у здоров’язбережувальній діяльності. 

Аксіологічний підхід (Анісімов С.Ф., 1988; Богус-
лавський М.В., 2002; Зінченко В.П., 1997; Равкін З.І., 
1995; Сластьонін В.А., 1993) передбачає створення 
в процесі підготовки майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації необхідних умов для становлення профе-
сійних здоров’яорієнтованих цінностей, які, з одного 
боку, повинні іманентно пронизувати весь навчаль-
ний процес, а з іншого – виступати метою освітньої 
діяльності і виконувати функцію перспективних 
здоров’язбережувальних цілей. Аксіологічний підхід 
дозволяє спрямувати навчально-виховний процес на 
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формування у майбутніх фахівців з фізичної реабілі-
тації професійних мотивів і цінностей, які базуються 
на визнанні цінності здоров’я як однієї із базових люд-
ських цінностей [3]. У цьому підході стосовно нашо-
го дослідження знаходять своє відображення наступні 
ідеї: система здоров’яорієнтованих цінностей майбут-
ніх фахівців з фізичної реабілітації визначає гуманіс-
тичний зміст їх професійної діяльності; є необхідним 
елементом суб’єктної позиції майбутнього фахівця; 
служить мотивом здійснення здоров’язбережувальної 
діяльності, основою формування професійних цінніс-
них якостей, забезпечує якість професійної взаємодії і 
самовизначення майбутнього фахівця з фізичної реабі-
літації як суб’єкта здоров’язбережувальної діяльності. 

Останнім часом в світлі гуманізації навчання все 
більше утверджується особистісно-орієнтований 
підхід (Бех І.Д., 2003; Бондаревська Є.В., 1997; Бо-
чарова В.Г., 1999; Ільїна І.А., 2009; Коношенко С.В., 
2005), який передбачає визнання пріоритету особис-
тості студента в освітньому процесі. Особистісно-
орієнтований підхід до процесу формування готовнос-
ті майбутніх фахівців з фізичної реабілітації сприяє 
здійсненню диференційованого відбору засобів, форм 
і методів організації навчально-виховної діяльності в 
процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з 
фізичної реабілітації з врахуванням їх особистісних 
та індивідуальних особливостей, рівня інтелектуаль-

ної, ціннісно-смислової готовності до навчання, само-
освіти та самовиховання [4].

Діяльнісний підхід (Ананьєв Б.Г., 2001; Ата-
нов Г.О., 2007; Балл Г.О., 2003; Козаков В.А., 2000; 
Моляко В.О., 2004, Рубінштейн С.Л., 2003) роз-
глядає діяльність як головне джерело формування 
особистості і фактор її розвитку, адже в діяльності 
студент набуває досвід, який, актуалізуючись, ви-
кликає розгортання внутрішніх структур особистості 
і тим самим надає професійній діяльності особис-
тісний зміст [1]. Діяльнісний підхід важливий для 
нас з точки зору організації значимої навчально-
професійної та професійної діяльності студентів в 
галузі здоров’язбереження як основи та засобу фор-
мування готовності майбутніх фахівців з фізичної ре-
абілітації до здоров’язбережувальної діяльності. Від-
повідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики 
(ОКХ) майбутнього фахівця з фізичної реабілітації, 
розробленої нами, структура здоров’язбережувальної 
діяльності майбутнього фахівця з фізичної реабіліта-
ції включає: 1. Формування ціннісних орієнтацій і мо-
тивів здійснення здоров’язбережувальної діяльності. 
2. Визначення мети і завдань здоров’язбережувальної 
діяльності. 3. Прогнозування і антиципація резуль-
татів здоров’язбережувальної діяльності. 4. Про-
грамування і планування здоров’язбережувальної 
діяльності. 5. Побудову науково-інформаційної осно-

Рис. 1. Підходи до формування готовності майбутніх фахівців  
з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності

Підходи до формування готовності майбутніх фахівців  з 
фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності   
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ви здоров’язбережувальної діяльності. 6. Прийнят-
тя рішень в професійній діяльності, спрямованій 
на здоров’язбереження. 7. Організацію здійснення  
здоров’язбережувальної діяльності, її регулювання. 
8. Організацію лікарського і педагогічного контр-
олю за ефективністю проведення і результатами 
здоров’язбережувальної діяльності. 9. Оцінку і під-
ведення підсумків здоров’язбережувальної діяльнос-
ті. 10. Розробку нових перспектив, підвищення рів-
ня професійної майстерності і творчості в питаннях 
здоров’язбереження. 

Діяльнісний підхід дозволяє організувати діяль-
ність головних суб’єктів освітнього процесу (викла-
дачів і студентів) в єдності її стратегічної, тактичної 
і операційної сторін, сприяє виявленню сукупності 
педагогічних умов успішного формування готов-
ності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до 
здоров’язбережувальної діяльності, а також розробці 
методики реалізації цих умов. Здоров’язбережувальна 
діяльність з погляду діяльнісного підходу є: послі-
довними діями, що виконує суб’єкт; формою люд-
ської активності; має обгрунтовану мету; перетворює 
об’єктивну дійсність; реалізується на основі певних 
методів із застосуванням засобів; потребує творчого 
підходу; носить неперервний характер.

Рефлексивний підхід (Алексєєв Н.Г, 2002; Звени-
городська Г.П., 1997; Семенова І.Н.,2005; Щедровиць-
кий Г.П., 1995) вказує на базовий механізм процесу 
формування готовності майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності. 
Цей підхід дозволяє проектувати інваріантну (норма) 
і варіативну (побудовану на основі рефлексії і про-
гностики здоров’язбережувальної діяльності) складо-
ві дидактичної системи професійної підготовки май-
бутнього фахівця з фізичної реабілітації як суб’єкта 
здоров’язбережувальної діяльності, а також підібрати 
відповідні технології і форми організації навчальної, 
навчально-професійної і професійної діяльності сту-
дентів, які формують у них готовність до здійснення 
здоров’язбережувальної діяльності і її системоутво-
рюючу професійну рефлексію. Рефлексивний підхід 
дозволяє сформувати у майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації уміння та навички для проектування ді-
яльності, направленої на відновлення, зміцнення і 
збереження здоров’я людини, а також готовність са-
мостійно вирішувати проблемні ситуації у майбутній 
професійній діяльності.

Компетентнісний підхід (Антипова В.М., 2006; 
Заблоцька О.С., 2008; Короленко К.В., 2009; Пусто-
віт Н.А., 2006; Скворцова С.О., 2009; Шадриков В.Д., 
2006, Ягупов В.В., Свистун В.І., 2007) виступає у на-
шому дослідженні практико-орієнтованою тактикою 
процесу формування готовності майбутніх фахівців 
з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної ді-
яльності. Компетентнісний підхід до навчання, на від-
міну від традиційного кваліфікаційного підходу, відо-
бражає вимоги не тільки до змісту освіти (що повинен 
знати і вміти та якими навичками володіти випускник 
вищого навчального закладу в професійній сфері), 
але і до поведінкової складової (здібностей викорис-
товувати знання, вміння і навички для вирішення за-
дач професійної діяльності) [2]. Сутність компетент-
ністного підходу полягає у зміщенні акценту з процесу 
формування системи знань, умінь, навичок на розвиток 

особистісної компетентності, що відповідає і вимогам 
модернізації освіти в Україні, і сучасним підходам у єв-
ропейських країнах до цієї проблеми [5]. 

На нашу думку, майбутній фахівець з фізичної ре-
абілітації повинен володіти такими компетенціями 
відповідно до завдань його професійної діяльності: 1) 
універсальними, які включають в себе загальнонаукові 
і загальнокультурні, навчально-професійні та інстру-
ментальні компетенції; 2) загальн-професійними, які 
включають соціально-особистісні та спеціальні ком-
петенції, орієнтовані на здійснення організаційно-
педагогічної, оздоровчо-профілактичної, відновно-
реабілітаційної, рекреаційної, комунікативної, 
організаційно-управлінської, науково-дослідницької 
діяльності (рис. 2).

Майбутній фахівець з фізичної реабілітації по-
винен володіти базовими компетентностями, які 
включають основи сучасних загальнонаукових знань, 
принципів і закономірностей предметів та явищ дій-
сності; технологічними компетентностями, які ро-
зуміються як володіння навичками і уміннями творчо 
використовувати загальнонаукові знання, проектува-
ти навчальну діяльність, аналізувати її ефективність 
та результати; персональними компетентностями, 
які характеризуються готовністю і здатністю до по-
стійного підвищення свого освітнього рівня, потре-
бою в реалізації особистісного потенціалу; практико-
орієнтованими компетентностями, які включають 
здоров’язбережувальну компетентність і представлені 
сукупністю складних взаємозв’язків між різнорідни-
ми характеристиками особистості, які проявляються в 
професійній діяльності (рис. 2). 

Для забезпечення більш високого рівня готов-
ності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до 
здоров’язбережувальної діяльності у світлі компе-
тентнісного підходу необхідне: посилення прикладної 
і професійної спрямованості навчання, в тому числі 
за рахунок зміни співвідношення теоретичної і прак-
тичної підготовки; збільшення долі курсів за вибором 
студентів, що більш повно дозволить ознайомити їх 
з особливостями майбутньої професійної діяльнос-
ті; збільшення частки самостійної позааудиторної 
роботи і використання сучасних методів і засобів її 
контролю; застосування сучасних педагогічних та 
інформаційних технологій, психолого-дидактичних 
концепцій, які забезпечують наближення навчальної 
діяльності до професійної ідеї контекстного навчан-
ня; проектування нових професійно значущих курсів 
та їх навчально-методичне забезпечення, невід’ємним 
компонентом якого повинні стати електронні енци-
клопедії, електронні підручники і навчальні посібни-
ки, освітні портали тощо.

На нашу думку, компетентнісний підхід дозволяє 
сформувати у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації 
спеціальні компетенції у складі здоров’язбережувальної 
компетентності для здійснення здоров’язбережувальної 
діяльності, підготувати їх до застосування своїх знань, 
умінь та навичок для розв’язання професійних ситуа-
цій, а також зініціювати прагнення студентів до само-
розвитку, самореалізації та формування особистісного 
суб’єктивного досвіду.

Висновки.
Таким чином, процес формування готовнос-

ті майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до 
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здоров’язбережувальної діяльності являє собою склад-
ну, цілеспрямовану динамічну систему, метою якої є 
теоретико-методологічне забезпечення процесу фор-
мування готовності майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності на 
основі комплексу підходів з метою вирішення актуаль-
ної педагогічної проблеми – підготовки компетентного 

фахівця нової генерації, підготовленого для здійснення 
здоров’язбережувальної діяльності та конкурентноз-
датного на ринку оздоровчо-реабілітаційних послуг.

Перспективи подальших досліджень: плану-
ється дослідити принципи формування готовнос-
ті майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до 
здоров’язбережувальної діяльності.

Рис. 2. Характеристика компетенцій майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації, якими він повинен оволодіти у вищому навчальному закладі
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