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ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ ФІЗИЧНОГО РЕАБІЛІТОЛОГА
Анотація. В даній статті автором детально розглянуто основні функції
майбутнього фахівця з фізичної реабілітації та їх готовність до впровадження
фізкультурно-оздоровчих технологій у професійну діяльність. Проведені
дослідження свідчать про необхідність удосконалення змісту навчання і
створення дієвої моделі підготовки студентів щодо вивчення варіативного
блоку дисциплін з фітнес - технологій.
Ключові слова: фізкультурно-оздоровчі технології, фітнестехнології, професійна діяльність, фізична реабілітація, здоров’я, рухова
активність, відновлення, засоби фізичної культури.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з
важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах
модернізації системи вищої професійної освіти та переходу на і снуючі
європейські стандарти, коли новітні фізкультурно – оздоровчі технології
стрімко заповнюють фізкультурний простір, необхідні нові вимоги до
професійної підготовки студентів в сфері фізичної реабілітації. Це
пов’язано з підвищенням вимог до їх практичної активної і відповідальної
діяльності фахівців з фізичної реабілітації.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених
раніше
частин
загальної
проблеми,
котрим
присвячується означена стаття. Проблемі вивчення різних аспектів
професійної підготовки фізичного реабілітолога до різних видів фахової
діяльності була предметом досліджень багатьох науковців. А саме,
висвітленню питань щодо професійної підготовки фахівців із фізичної
реабілітації займалися Ю. Лянной, Н. Бєлікова, А. Герцик, Т. Д'яченко, В.
Кукса, О. Міхеенко, Л. Сущенко, О. Дубогай, В. Завацький; проблему
реалізації професійних функцій у реабілітаційних закладах вивчали Г.
Атанова, І. Пустиннікова, М. Романишин та ін.; концептуальні положення
професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до
здоров’язбережувальної діяльності розкрито Н. Бєліковою, вивчення
валеологічної діяльності та психологічної форм активності особистості
здійснював А. Міхієнко; відновлювальною роботою фахівця з фізичної
реабілітації зі спортсменами досліджував М. Романишин тощо.
Проте, аналіз наукової літератури дає підставу стверджувати, що
провідні положення професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної
реабілітації до впровадження фізкультурно-оздоровчих технологій ще
недостатньо вивчені і висвітлені.
Формування цілей статті (постановка завдання). Метою даної
статті є вивчення недоліків у підготовці майбутнього фахівця із фізичної
реабілітації до впровадження фізкультурно-оздоровчих технологій та
розробка шляхів її удосконалення.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження
з
повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Сьогодні в сфері
дозвілля, рекреації та оздоровлення з’являються нові форми залучення
населення до активної фізичної діяльності, будуються спортивні
комплекси, рекреаційно-ландшафтні установи, фітнес - та дозвіллєві
центри, спортивні майданчики, споруди із штучним покриттям, заняття в
яких користуються великою популярності серед людей усіх вікових груп із
різним рівнем здоров’я. Окрім того, затребуваність відповідних фахівців
продиктована ще й її розширенням їх професійної діяльності в практиці
загальноосвітньої школи, середньої та вищої професійної освіти;
застосуванням фітнес-технологій в санаторно-курортному середовищі,
індустрії туристичних послуг, додатковій освіті і спортивному тренуванні.
Поряд з цим у професійному середовищі обговорюють проблему нестачі
кваліфікованих кадрів та наголошують на невідповідності компетенцій
існуючих кадрів реаліям практики [7, с. 111].
У зв'язку з цим виникає потреба у висококваліфікованих фахівцях з
фізичної реабілітації, які володіють сучасними методами і методиками
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організації, планування і проведення занять з використанням сучасних
технологій в області оздоровчої фізичної культури та оздоровлення.
Постановкою кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 № 266
підготовка кадрів в області фізичної реабілітації здійснюється при
міністерстві Охорони здоров’я по спеціальності « Фізична реабілітація» та
освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» [2, с. 21; 7].
Професійна діяльність фахівців з фізичної реабілітації включає в
себе
спортивно-педагогічну,
рекреаційно-дозвільну,
оздоровчореабілітаційну, корекційну, організаційно-управлінську види діяльності
[3, с. 67] та виходить за рамки традиційної педагогічної діяльності,
об’єднуючи в собі, як мінімум три великі галузі знання – фізичну культуру,
медицину та соціальну (корекційну) педагогіку. Виходячи з цього, можна
сформулювати деякі основні їх функції, серед яких: комплексний підхід у
застосуванні засобів фізичної культури (фізичних вправ) та природних
чинників для оздоровлення; здійснення комплексного обстеження,
дослідження
фізичного
та
функціонального
стану,
фізичної
підготовленості людей, які займають оздоровчою фізичною культурою;
методично вірне проведення різних форм фізкультурно – оздоровчих
технології та їх планування для тих осіб, які займаються самостійно та ін.
[5, с. 96].
У результаті такого аналізу стає зрозумілим, що для успішної
професійної діяльності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації
необхідна відповідна якісна підготовка в сфері фізкультурно-оздоровчих
технологій.
За визначенням Усачева, фізкультурно-оздоровча технологія - це
спосіб реалізації діяльності, спрямованої на досягнення і підтримання
фізичного благополуччя і на зниження ризику розвитку захворювань
засобами фізичної культури і оздоровлення. Це основні правила
використання спеціальних знань і умінь, способів організації і здійснення
конкретних дій, необхідних для виконання фізкультурно-оздоровчої
діяльності [9, с. 114]. Сьогодні найбільш розповсюдженим напрямком
таких технологій є фітнес.
Напрєєв зазначив, що готовність спеціалістів з фізичної реабілітації
до впровадження фізкультурно-оздоровчих технологій є
сукупною
характеристикою особистості реабілітолога, яка передбачає високий рівень
оволодіння теоретичними знаннями в галузі оздоровчої фізичної культури
з метою ефективного їх застосування у майбутній професійній діяльності,
сформованість
професійно-реабілітаційної
спрямованості
на
їх
використання, високої мотивації, а також сформованість педагогічних
умінь і фізичної культури особистості [6, с. 119].
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При підготовці спеціалістів з фізичної реабілітації багатьма
науковцями виділені основні професійні компетенції, якими повинні
володіти майбутні фахівці, щоб відповідати вимогам ринку праці та
успішно виконувати свої обов’язки у роботі з будь - якими верствами
населення у різних спортивно-оздоровчих та лікувально- профілактичних
закладах (А. Фастевець, Ю. Лянной, О. Владімірова, В. Кукса та ін.).
На думку Погонцевої О. В.(2009) найбільш значущими
компонентами такої підготовки є теоретичні та методичні знання,
професійні вміння та психологічні якості особистості (властивості
особистості, мотивація, тощо).
Окрім того, майбутні фахівці повинні мати уявлення про структурно
- змістовний компонент фізкультурно-оздоровчих технологій та цільової їх
спрямованості.
Поряд з цим, опитування показує, що випускники мають недостатній
ґрунтовний рівень знань про специфіку діяльності фізичного реабілітолога
до здійснення профілактичної та оздоровчої роботи, не володіють у повній
мірі методикою побудови різноманітних форм фізкультурно-оздоровчих
технологій [8, с. 110]. Це відповідно впливає і їх практичну діяльність, і
проявляється у низькому рівні проведення індивідуальних занять, розробці
та впровадженні оздоровчих, реабілітаційних, дозвільних програм для
різних груп населення з різним рівнем здоров’я та фізичної
підготовленості.
У зв’язку з цим постало питання про внесення змін до викладання
варіативних дисциплін з блоку « Фітнес-технології» та базової дисципліни
«Теорія та методика фізичної культури», які полягають в розробці моделі
фітнес-програм для майбутнього застосування у різних сферах професійної
діяльності реабілітолога. Так, враховуючи завдання та функції
майбутнього фахівця з фізичної реабілітації, така модель повинна бути
спрямована на засвоєння студентами знань та вмінь з методики оздоровчих
занять у воді (авкагімнастика, аквааеробіка, Aqua Relaxation, гідротерапія
тощо) та роботи у тренажерному залі, із тренажерами при порушеннях
опорно-рухового апарату, зору та при відхиленнях у функціональних
системах (серцево-судинній та дихальній); з методики застосування
елементів ментального фітнесу (Mind body), таких як йога, pilates,
йогалатес, Port De Bras, стретчинг у фізичному вихованні учнів та
студентів спеціальних медичних груп; з методики функціонального
фітнесу для роботи із спортсменами, особами з низьким рівнем
функціональної підготовки та при порушеннях опорно-рухового апарату з
метою корекції м’язових дисбалансів. Окрім того, акцент повинен бути
зроблений на вмінні планувати індивідуальні та групові заняття низької
інтенсивності з елементами гантельної гімнастики, а також застосовуючи
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інше сучасне обладнання, устаткування (фітбол, медичний та гімнастичний
м’ячі, масажні ролики, гумові амортизатори та стрічки, гімнастичні палиці
та BodyBar, спеціальні гумові півсфери (BOSU) рухливі платформи
(CORE); м'які поролонові валики тощо).
Також необхідно враховувати той факт, що у вищому навчальному
закладі при підготовці студентів діє принцип варіативності, який дає змогу
в процесі професійної підготовки майбутнім фахівцям з фізичної
реабілітації обирати для вивчення фітнес-технології за особистим
внутрішнім покликом, а викладачу - реалізовувати педагогічний процес за
будь-яким напрямком і моделлю.
Вибір особистісно-орієнтованого підходу в підготовці майбутніх
фахівців з фізичної реабілітації обґрунтовано тим, що особистісноорієнтоване навчання має на меті: розвивати індивідуальні пізнавальні
здібності кожного студента, допомогти їм пізнати себе, самовизначитися
та самореалізуватися. При цьому навчальний матеріал виступаю вже не як
сама ціль, а як засіб, що створює умови для повноцінного виявлення й
розвитку особистісних здібностей у процесі підготовки майбутніх
спеціалістів [1, с.28].
Згідно положення про організацію навчального процесу у закладах
освіти навчання студентів здійснюється у наступних формах: навчальні
заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів,
практична підготовка та контрольні заходи.
Характеризуючи діяльність студентів спеціальності «фізична
реабілітація» під час навчальної аудиторної роботи, можна констатувати,
що вона припускає різноманітність форм, методів і засобів навчання.
Однак, як показує аналіз практики фізкультурно-педагогічної освіти,
збільшення об’єму засвоєних фактів або понять, правил або теоретичних
висновків не обов’язково істотно змінює рівень компетентності
майбутнього фахівця фізичної культури. Це ще раз підкреслює
необхідність утворювати міжпредметні зв’язки при вивченні дисциплін
циклу загальної, професійної та вибіркової підготовки студентів, і
обов’язковим поєднанням з практичною підготовкою, основною формою
якої є педагогічна практика.
Висновки. Система професійної підготовки фахівців із фізичної
реабілітації у зв’язку з сучасною реформації вищої освіти та вимогами
ринку оздоровчих послуг потребує вдосконалення. В подальшому
планується розглянути та дослідити структуру готовності майбутніх
фахівців із фізичної реабілітації до впровадження фізкультурно оздоровчих технологій у професійній діяльності.
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Резюме. В данной статье автором подробно рассмотрены основные
функции будущего специалиста по физической реабилитации и их
готовность к внедрению физкультурно-оздоровительных технологий в
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Проведенные
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свидетельствуют о необходимости совершенствования содержания
обучения и создания действенной модели подготовки студентов по
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AND
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TECHNOLOGIES
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PROFESSIONAL PREPARATION OF PHYSICAL REABILITOLOGY
Summary. In this article the author reviews in detail the main functions of
a future specialist in physical rehabilitation and their readiness for the
introduction of physical culture and health technologies into professional
activities. The conducted studies indicate the need to improve the content of
learning and create an effective model of training students to study the
variational block of disciplines from fitness technology.
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Abstract. The problem is presented in general terms and its connection
with important scientific or practical tasks. In the conditions of modernization of
the system of higher professional education and the transition to European
standards, when the newest fitness and health technologies rapidly fill the
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physical culture space, new requirements for the professional training of
students in the field of physical rehabilitation are needed. This is due to an
increase in the requirements for their practical active and responsible activities
of specialists in physical rehabilitation.
The problem of professional training of specialists in physical
rehabilitation has been reflected in many studies. In particular, the conceptual
apparatus for the training of specialists in physical rehabilitation (O. Vastseva,
G. Verich, T. Krusevich, V. Mukhin, V. Murza, S. Popov, E. Pristupa) has been
developed, general issues of training of future specialists in physical
rehabilitation in higher educational establishments (N. Belikov, A. Hertsyk, T.
Dyachenko, V. Kuksa, O. Mikheenko, L. Sushchenko); Some aspects of medical
and social rehabilitation are specified.
The purpose of this article is to study the shortcomings in the training of a
future specialist in physical rehabilitation before introducing physical culture
and health technologies and developing ways to improve it.
Presentation of the main research material with full justification of the
received scientific results.
At the same time, in modern society, the process of implementing a
variety of modern physical culture and health technologies that have diverse
orientation and various target facilities is massive.
Today, there are no well-defined state programs for the teachers of the
Higher Educational Institutions on the content, focus and methodology of the
training of students-rehabilitation specialists on the introduction of up-to-date
physical culture and health technologies into the future professional activity.
Such responsibility falls on the shoulders of teachers of educational institutions,
which subsequently creates certain inconsistencies in the methodology of
training such specialists in different universities of Ukraine. In addition, the
scientific methodical literature describes individual technologies and their
methodology, but there is no information about
These contradictions require some scientific research that would
contribute to the solution of theoretical and methodological problems in the
training of specialists in physical rehabilitation to the use of modern physical
culture and health technologies in professional activities.
Conclusions The system of vocational training of specialists in physical
rehabilitation in connection with the modern reformation of higher education
and the requirements of the market for health services needs improvement. In
the future it is planned to consider and investigate the structure of readiness of
future specialists in physical rehabilitation before the introduction of physical
culture and health technologies in professional activity.
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