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Анотація. В період становлення системи закладів реабілітації в Україні актуальною є проблема професійної 
підготовки фахівців з фізичної реабілітації. Професійно важливою властивістю спеціаліста з фізичної 
реабілітації є емпатія. Формування та розвиток емпатії як психологічного явища забезпечує не тільки 
адекватне формування особистісних конструктів, але й сприяє розвитку комунікативної компетентності, як 
запоруки соціальної адаптації. 
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Аннотация. Пушкарева Н.С. Эмпатия как важная составляющая профессионального 
самоопределения специалистов по физической реабилитации. В период становления системы 
учреждений реабилитации в Украине актуальной является проблема профессиональной подготовки 
специалистов по физической реабилитации. Профессионально важным свойством специалиста по 
физической реабилитации является эмпатия. Формирование и развитие эмпатии как психологического 
явления обеспечивает не только адекватное формирование личностных конструктов, но и способствует 
развитию коммуникативной компетентности как гарантии социальной адаптации. 
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Annotation. Pushkariova N.S. Empathy as an important constituent of professional self-determination of 
specialists in physical rehabilitation. The problem of the professional training of specialists in physical 
rehabilitation is very important in Ukraine nowadays when the system of rehabilitation institutions is in the making. 
Empathy is one of the professionally important qualities of a specialist in physical rehabilitation. The formation and 
the development of empathy as a physiological phenomenon assure not only the adequate formation of personal 
characteristics, but also are favourable to the development of communicative competence as a guaranty for the social 
adaptation. 
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Вступ.  
За останнє десятиріччя в Україні відбулися значні соціально-культурні зрушення, що позначилися й на 

активізації уваги, гуманному, милосердному та дбайливому ставленні до найменш захищених у соціальному 
плані громадян - людей з обмеженими можливостями. За показниками статистичних обстежень в Україні 2,5 
млн. людей [5] офіційно зараховані до осіб з фізичними та розумовими вадами. Це означає, що майже кожний 
20-й громадянин України потребує спеціальної підтримки. З них фізкультурно-реабілітаційною роботою 
охоплено всього 16,7 тис. чоловік, що складає менше 1% від кількості непрацездатних. 

Нині,  в період становлення системи закладів реабілітації, дуже актуальною є проблема професійного 
самовизначення спеціалістів з фізичної реабілітації. За сучасних умов простежується тенденція до зростання 
уваги саме до соціалізації, соціальної реабілітації й адаптації інвалідів, які включають в себе як матеріальну, так 
і духовну психолого-педагогічну допомогу. 

Тому що, від рівня професійної підготовки кадрів, підбору кадрів з певними психологічними 
властивостями, залежить ефективність соціально-педагогічної реабілітації людей з обмеженими 
функціональними можливостями.  

Вихідною позицією української моделі соціально-психологічної реабілітації є гуманістичний характер 
ставлення до людей з обмеженими можливостями, їхніх сімей, ближчого оточення.  Гуманістичні засади є 
провідними в процесі професійного становлення спеціалістів з фізичної реабілітації. В процесі навчання 
формуються вміння створювати навколо людей з обмеженими можливостями реабілітаційного простору, а це, в 
свою чергу, вимагає формування особливої оптимістичної, позитивно емоційно насиченої атмосфери [7]. Такі 
особливості професії передбачають сформованість у реабілітолога компетентності в міжособистістній 
комунікації, взаємодії, емпатії. Емпатія сприяє збалансованості міжособистісних відносин, веде до формування 
механізмів соціальної поведінки, що сприяє встановленню зв’язків між людьми на позитивній емоційній основі 
[3]. Розвинена емпатія розглядається як професійно важлива властивість спеціалістів з фізичної реабілітації і 
виступає як запорука ефективної реабілітації людей з обмеженими можливостями.  

Актуальні  проблеми  навчання та виховання, соціалізації та реабілітації  людей  з особливими   
потребами висвітлені у роботах Шевцова А.Г., Холостової Є.І,  Капської А.Й, Щербакової К.В.[4]. 
Дослідження, присвячені проблемам розвитку освітньої середи, виділяють особливе місце в ній педагогу (С.Г. 
Вершловский, В.Г.Воронцова). В дослідженнях соціальної середи, яка має реабілітаційний потенціал 
затверджується ідея про можливість виконання виховною системою реабілітаційної функції (Новикова Л.І, 
Кіслінська Т.І.). Найбільш ефективно, на думку А.Г. Печенюка, соціально – педагогічна реабілітація проходить 
в умовах гуманістичної виховної системи, яка передусім орієнтована на особистість кожної дитини, на 
відновлення та розвиток його здібностей, на створення особливої атмосфери соціальної захищеності та творчої 
співдружності всіх учасників освітньо – виховного процесу, що значно впливає на розвиток внутрішнього 
реабілітаційного потенціалу  [7]. 



У радянській, українській та зарубіжній психологічній науці проводилися дослідження окремих аспектів 
емпатії, що знайшли своє відображення у роботах: Бойко В.М., Юсупова И.М, Гаврилової Т.П., Удовенко М.В., 
Храпіліна Л.П., К. Роджерс, Е. Тітченер, Е. Кліфорд, Т. Ліппс, А.А.Меграбяна 

Вивчаючи питання професійного визначення спеціаліста з фізичної реабілітації треба приділити 
достатньо уваги особистісним властивостям студентів, які обрали дану спеціальність, щоб в процесі навчання 
зорієнтуватися на розвиток комунікативної компетентності та важливої її складової – емпатії. Формування 
рівня індивідуально-орієнтовного спілкування спеціалістів з фізичної реабілітації, яке може слугувати 
гарантією збереження та відновлення здоров’я людей з обмеженими можливостями не тільки на 
психофізичному, але й на душевно-духовному рівні є запорукою повноцінного розвитку та засобом соціально-
психологічної реабілітації  [2]. 

Важливість урахування досвіду зарубіжної та вітчизняної практики соціально-психологічної реабілітації, 
вивчення доцільності використання емпатії у цьому процесі, всебічний аналіз теоретико-концептуальних основ  
емпатії в структурі особистості та її практичного застосування у соціально-психологічної реабілітації людей з 
обмеженими можливостями, зумовили вибір теми  дослідження. 

Робота виконана за планом НДР Горлівської філії Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини „Україна”. 

Формулювання цілей роботи.  
Мета дослідження – вивчення особливостей емпатії як важливої складової професійного 

самовизначення, становлення та розвитку спеціалістів з фізичної реабілітації. 
Для досягнення мети передбачається розв’язання таких завдань дослідження: 

1. Проаналізувати ступінь розробленості і генезис сучасних поглядів на досліджувану проблему у вітчизняній 
і зарубіжній науковій літературі. 

2. Виявити особливості емпатії як складової професійного спілкування спеціалістів з фізичної реабілітації. 
3. Вивчити вплив емпатії на професійне становлення спеціалістів з фізичної реабілітації. 

Результати досліджень. 
Надзвичайно важливою умовою соціальної інтеграції є впровадження у свідомість суспільства ідеї рівних 

прав і можливостей для людей з обмеженою дієздатністю [4].  Це особливо актуально для спеціаліста з фізичної 
реабілітації, якій постійно співпрацює з цією категорією людей,  спілкується, встановлюючи позитивний 
емоційний контакт із пацієнтами, що створює сприятливий фон для кращого одужання та подальшої його 
реабілітації. Тому важливо приділяти увагу в процесі професійного росту та розвитку  спеціалістів з  фізичної 
реабілітації виховному значенню спілкування. І не тільки тому, що воно сприяє розширенню загального 
кругозору, розвитку інтелекту, образного мислення, головне – воно сприяє духовному розвитку. 

Таким чином, професійне спілкування та реабілітаційно-педагогічний процес – явища взаємопов’язані. 
Вони суттєво залежать від розвинутої індивідуальності реабілітолога, від рівня його професійної культури, від 
мистецтва та вміння організувати та скерувати процес спілкування, наповнювати його глибинними змістовними 
елементами, забезпечуючи якість діалогічності взаємодії, наситити її оптимістичним забарвленням [2]. Разом з 
тим самоактуалізація не може бути реалізованою без емпатійного розуміння і прийняття іншої людини, тобто 
взаємодії з нею. Найбільш поширеним є визначення емпатії як розуміння стану іншого шляхом 
співпереживання, співчуття, проникнення в його суб’єктивний світ  [3]. 

Емпатичне розуміння сторін характеризується рівністю позицій учасників (суб’єкт - суб’єктні 
відносини); спільною активністю сторін, при якій кожна не тільки відчуває вплив, але й сама у рівному ступені 
впливає на іншу; взаємним проникненням партнерів у світ почуттів, переживань іншого; готовністю встати на 
бік іншої людини; прагненням до співчуття, співпереживання, співучасті; 
активним взаємним гуманістичним напрямком партнерів [3]. 

Саме тому емпатія як психологічне явище, в якому відображається можливість емоційного пізнання 
іншої людини через вчуттєвість, входження у даний стан  та дані  обставини, є професійно важливою 
властивістю  для спеціалістів з фізичної реабілітації. Розвинена емпатія у спеціаліста з фізичної реабілітації  
в процесі соціально-психологічної реабілітації забезпечує не тільки адекватне формування особистісних 
конструктів, але й сприяє розвитку комунікативної компетентності, як запоруки соціальної адаптації  людей 
з обмеженими можливостями. Розвиток емпітійних якостей залежить від накопичення різноманітних 
уявлень про інших людей, а розуміння інших тісно пов’язано з розумінням самого себе. Дослідження 
свідчать, що розвиток емпатії залежить не стільки від кола взаємодії з іншими людьми, скільки від 
суб’єктивної значущості цих осіб для особистості, тобто зумовлений кількістю осіб, яких вона по-
справжньому цінує.  

Головними завданнями професійного становлення реабілітологів є формування моральних цінностей 
реабілітаційної діяльності в процесі соціально-педагогічної підтримки людей з обмеженими можливостями. 
При цьому етичні цінності розглядаються як багато аспектне утворення, різні боки якого стимулюють 
особистісний, професійний розвиток реабілітолога на гуманістичних засадах.  

Неповторність і самобутність кожного індивіда як об’єкта соціально-педагогічного впливу, необхідність 
його перетворення на суб’єкта, здатного до самотворення й життєтворчості, вимагають сформованості в самого 
реабілітолога потреби й здатності до творчості в професії на основі постійного самоаналізу й осмислення себе 
як професіонала, а також процесу й результатів своєї професійної діяльності.  



Єдине етичне поле як соціокультурний контекст підготовки до здійснення соціально–психологічної 
реабілітації людей з обмеженими можливостями є багатоаспектним  утворенням. Серед його складових можна 
виділити напрями в яких потрібно самовдосконалюватися спеціалістам з фізичної реабілітації: посилення 
аксіологічного підходу в змісті підготовки до здійснення соціально-психолого-педагогічної підтримки людей з 
обмеженими можливостями, розвиток позитивного, милосердного ставлення до хворого, гуманізація взаємин з 
людьми з особливими потребами під час здійснення реабілітаційно-педагогічного підходу, розширення 
загально медичних, соціально-культурних, соціально-гуманістичних та інших гуманітарних потреб у фахівців, 
що працюють з цими категоріями людей [1]. 

Висновки. 
Глибока психологізація процесу соціально – психологічної реабілітації, оволодіння сучасними психолого 

– педагогічними діагностиками вивчення особистості людей з обмеженими можливостями, надання 
консультативної допомоги  їхнім сім’ям у саморозвитку та самореалізації потребують вивчення впливу емпатії 
на всіх учасників реабілітаційного процесу – людей з обмеженими можливостями, реабілітолога, оточуючих є 
логічним продовженням теми дослідження. Дослідження питання про негативні наслідки надзвичайно 
розвиненої емпатії,  яка може межувати з емоційним вигорянням спеціалістів з фізичної реабілітації.  

Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем професійного 
самовизначення спеціалістів з фізичної реабілітації. 
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