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Анотація. У статті з’ясовано основні складові моделі професійного самовдосконалення особистості 
майбутнього фахівця, який планує здійснювати свою діяльність у галузі “Спорт для всіх”. Фахівець повинен 
оволодіти такими видами знань: філософське, методологічне, історичне, теоретичне, технологічне, валеологічне 
і управлінське знання. Фахівець повинен оволодіти такими функціями: світоглядна, інструментальна, 
культурологічна, інноваційна комунікативна, мотиваційна та функцією цілепокладання. Фахівець повинен 
оволодіти такими видами професійної діяльності: діагностична,  реабілітаційна, репродуктивна, спортивна, 
освітянська, профілактична, організаційна. 
Ключові слова: модель,  професійне самовдосконалення, майбутній фахівець, галузь “Спорт для всіх”. 
Аннотация. Сущенко Л.П. Модель профессионального самоусовершенствования личности будущего 
специалиста в отрасли “Спорт для всех”. В статье выяснена основная составная модель профессионального 
самоусовершенствования личности будущего специалиста, который планирует осуществлять свою 
деятельность в отрасли “Спорт для всех”. Специалист должен овладеть такими видами знаний: философское, 
методологическое, историческое, теоретическое, технологическое, валеологическое и управленческое знание. 
Специалист должен овладеть такими функциями: мировоззренческая, инструментальная, культурологическая, 
инновационная коммуникативная, мотивационная и функцией целеполагания. Специалист должен овладеть 
такими видами профессиональной деятельности: диагностическая, реабилитационная, репродуктивная, 
спортивная, просвещенская, профилактическая, организационная. 
Ключевые слова: модель,  профессиональное самоусовершенствование, будущий специалист, отрасль, “Спорт 
для всех”. 
Annotation. Sushchenko L.P. The model of the professional self-perfection of future specialist personality in the 
field “Sport for all”. The basic constituent model of the professional self-perfection of future specialist personality 
which plans to carry out his activity in the field “Sport for all” is determined in the article.  
The expert should take possession of such kinds of knowledge: philosophical, methodological, historical, theoretical, 
technological, valeological and administrative knowledge. The expert should take possession of such functions: world 
outlook, tool, cultural, innovative communicative, motivational and function expediency. The expert should take 
possession of such kinds of professional work: diagnostic, rehabilitational, reproductive, sports, enlightened, preventive, 
organizational. 
Key words:  model, professional self-perfection, future specialist, field  “Sport for all”. 
 

Вступ.  
Проблема професійного самовдосконалення особистості майбутнього фахівця становить значний інтерес 

для багатьох наук, а зокрема для педагогіки та психології. Цій проблемі присвятили свої праці такі науковці, як 
Л.Є.Варфоломеєва [2],  Н.Ю.Волянюк [2],  І.Д.Свіщев і С.В.Єрегіна [3], С.І.Філімонова  [5].  Учені важливого 
значення надають професійно-практичній самореалізації майбутнього фахівця, яка виступає основною 
соціальною детермінантою та визначає самовдосконалення молодої людини. 

За останні роки дана проблема частіше привертає увагу філософів, педагогів, психологів, фахівців з 
фізичного виховання. Причина тому – створення самостійної держави, глибока стурбованість кращих сил 
педагогічної науки і практики негативними явищами в суспільстві, пов’язаними зі складними демократичними 
процесами в ньому та з низькою моральною культурою спільноти. Тому в наукових працях, педагогічній 
літературі, на науково-практичних конференціях в останні роки особливо гостро стала звучати ідея 
професійного самовдосконалення особистості майбутніх фахівців з метою відродження моралі суспільства, 
держави, уряду, сім'ї, і насамперед, школи та Вищого навчального закладу.   

Робота виконана за планом НДР Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 
Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою дослідження було з’ясувати основні складові моделі професійного самовдосконалення 

особистості майбутнього фахівця у галузі “Спорт для всіх”. 
Основним завданням дослідження було провести аналіз психолого-педагогічної літератури та 

інформацію з мережі Інтернет для з’ясування основних складових моделі професійного самовдосконалення 
особистості майбутнього фахівця у галузі “Спорт для всіх”. 

Результати дослідження. 
Оволодіти спеціальністю означає, що майбутній фахівець повинен навчитися виконувати основні 

професійні функції. Тут поняття “функція” відіграє важливу роль, оскільки системно розкриває професійні 
властивості майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту.  

Конкурентоспроможний відповідно до вимог ринку праці фахівець має забезпечити у процесі своєї 
професійної життєдіяльності систему професійних функцій.  

Суть світоглядної функції полягає у відтворенні ставлення людини до світу, розуміння власного місця в 
ньому.  

Зміст інструментальної функції полягає у володінні фахівцем сукупністю методів дослідження процесу, 
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який відбувається у галузі “Спорт для всіх”.  
Культурологічна функція визначає ступінь залучення фахівця в духовне життя світової спільноти шляхом 

якісного виконання ним своїх професійних обов’язків у суспільному розподілі праці. Вона базується на 
аксіологічній та етичній складових. При цьому аксіологічна складова пов’язана з визначенням цінності того, що 
з’являється у професійній підготовці майбутніх фахівців для галузі “Спорт для всіх” як з точки зору 
матеріального, так і духовного виробництва, а етична – зумовлює “правила” поведінки фахівця, у першу чергу, 
в професійному середовищі, а потім – у суспільстві в цілому.  

Суть інноваційної функції полягає в здатності фахівця відтворювати або створювати принципово нову 
систему логічних зв’язків у професійній галузі, що дає цілісне уявлення про її закономірності та суттєві 
властивості; впроваджувати нові перспективні технології. На основі саме теоретичного осягнення проблемних 
ситуацій, що склалися відносно конкретного об’єкта, фахівець приймає оригінальні рішення з метою 
удосконалення власної особистості та особистостей своїх вихованців.  

Значення комунікативної функції полягає у вмінні майбутнього спеціаліста спілкуватися з колегами та 
підлеглими, засвоювати позитивний досвід професійної діяльності у галузі “Спорт для всіх”, уникати повтору 
негативних підходів до фізичного виховання особи. Змістово вона розкривається шляхом створення, 
застосування й визначення всього процесу професійної підготовки та засвоєння знань з урахуванням технічних 
і людських ресурсів, їх взаємодії, своїм завданням якого є оптимізація професійної освіти.  

Зміст мотиваційної функції − неперервне забезпечення людини життєвими силами для виконання 
активної роботи як із розвитку особистості, так і в галузі розбудови суспільства. 

Суть функції цілепокладання  − аналіз ситуації, що склалася в галузі, формалізація мети фізичного 
виховання людини або спортивної команди, доведення оптимального шляху виходу до бажаних або 
принципово можливих  результатів. 

Види професійної діяльності, якими повинен володіти майбутній фахівець, який планує здійснювати 
свою діяльність у галузі “Спорт для всіх”, мають такий вигляд (рис. 1). 

Діагностична діяльність фахівця полягає в здійсненні системного аналізу фізичних можливостей як на 
рівні окремої людини, так і соціальної групи, наприклад, спортивної команди. На основі одержаних даних 
фахівець здатний спрогнозувати їх подальший розвиток, тобто передбачити їх наслідки.  

Реабілітаційна діяльність фахівця спрямована на  відновлення знижених у процесі праці або 
інтенсивних занять іншими видами діяльності фізичних, психічних, інтелектуальних властивостей людини; на 
розробку методичного забезпечення і здійснення реабілітаційних програм для громадян певного регіону з 
урахуванням екологічних проблем. Цей вид поєднується із лікувальним застосуванням фізичних вправ. Як 
правило, потреба в послугах фахівця з фізичної реабілітації виникає в людини внаслідок катастроф, 
перенесених стресів, різних аварій та інших непередбачених повсякденним життям потрясінь. Метою такої 
діяльності є відновлення пошкоджених підсистем організму людини.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.    Види професійної діяльності, якими повинен володіти майбутній фахівець 
 

Діагностична діяльність фахівця фізичного виховання та спорту.  
Репродуктивна діяльність спрямована на створення соціально-культурного середовища, необхідного для 

формування самодостатньої особистості фахівця фізичного виховання та спорту.  
Спортивна діяльність фахівця розкриває максимальні можливості людини, її потенційні резерви, 

задовольняє потреби у змагальній діяльності. Тренер у своїй професійній діяльності вважає за доцільне 
досягнути певної мети, яка визначається загальним розвитком спортивної галузі. Головною функцією є 
вдосконалення окремих параметрів функціональних можливостей  організму людини, що передбачає вихід за 
межу можливого, бо тільки в такому випадку спортсмен спроможний  досягти висот Олімпійського п’єдесталу 
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або корони переможця Чемпіонату світу та континенту.  
Освітянська діяльність фахівця спрямована на навчання кожного застосовувати набуті знання і навички 

в повсякденному житті для самовдосконалення; забезпечує раціональне формування індивідуального фонду 
рухових умінь і навичок, необхідних у житті; передбачає навчальну та виховну роботу, реалізується шляхом 
планомірної передачі вчителем і наступним засвоєнням учнями певного обсягу знань, систематичним їх 
поповненням і поглибленням. Навчальна діяльність спрямована на засвоєння суспільно-історичного досвіду 
людства в галузі фундаментальної теорії й освіти про фізичний розвиток людини, а виховна полягає у 
використанні спеціальних фізичних вправ для формування фізично, психічно й соціально зрілої особистості.  

Профілактична діяльність або діяльність з формування здорового способу життя спрямована на 
забезпечення оптимального розвитку властивих людині фізичних якостей і на їх основі – вдосконалення 
фізичного розвитку; зміцнення і збереження здоров’я; удосконалення будови тіла і формування постави; 
забезпечення творчого довголіття.  

Організаційна діяльність фахівця полягає в упорядкуванні взаємодії людини з іншими людьми у групі 
або, ширше, у суспільстві. До цього ж відноситься упорядкування технологічних операцій у визначеній галузі 
фізичного розвитку особи, групи, суспільства.  

Професійна самореалізація особистості майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту включає 
його активну життєву позицію й може ефективно формуватися лише у тісному взаємозв’язку виховання та 
самовиховання, в активному постійному прагненні самої особистості до швидкого досягнення вищих рівнів 
професійної самореалізації, у потребі в професійному самовдосконаленні.  

Модель професійного самовдосконалення особистості майбутнього фахівця, який планує здійснювати 
свою діяльність у галузі “Спорт для всіх” має такий вигляд (рис. 2). 

За С.О.Сисоєвою, “самореалізація особистості проявляється зовнішнє як самоконструювання 
особистістю свого життєвого шляху, у якому проявляються сутнісні її сили” [4, с. 14]. Тому самореалізуватися 
особистість може не тільки соціально-позитивно-активно, а й соціально-нейтрально і соціально-негативно. Ми 
поділяємо точку зору С.О.Сисоєвої на те, що “професійна сфера самореалізації є визначальною у житті людини, 
а тому самореалізація особистості у професійній праці, задоволення професійним самовизначенням є провідним 
чинником, який робить людину або щасливою, або нещасною у житті” [4, с. 14].  

Ми поділяємо точку зору С.О.Сисоєвої про те, що “домінантними якостями особистості, які формують її 
здатність до самореалізації, є творчі якості особистості” [4, с. 15].  

За С.О.Сисоєвою, виділяються такі “базові” якості: 
- підсистема спрямованості: позитивне уявлення про себе (адекватна самооцінка), бажання пізнати себе; 
творчий інтерес, допитливість; потяг до пошуку нової інформації, фактів; мотивація досягнення; 
- підсистема характерологічних особливостей особистості: сміливість; готовність до ризику; самостійність; 
ініціативність; впевненість у своїх силах та здібностях; цілеспрямованість; наполегливість; вміння довести 
почату справу до кінця; працелюбність; емоційна активність; 
- підсистема творчих умінь: проблемне бачення; здатність до висування гіпотез, оригінальних ідей; здатність 
до дослідницької діяльності; розвинуте уявлення, фантазія; здатність до виявлення протиріч; здатність до 
подолання інерції мислення; уміння аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію; здатність до 
міжособистісного спілкування; 
- підсистема індивідуальних особливостей психічних процесів: альтернативність мислення; дивергентність 
мислення; готовність пам’яті; асоціативність пам’яті; цілісність, синтетичність, свіжість, самостійність 
сприйняття; пошуково-перетворюючий стиль мислення [4, с. 15].  



 

 
Рис. 2.  Модель професійного самовдосконалення особистості майбутнього фахівця, який планує здійснювати 

свою діяльність у галузі “Спорт для всіх”  
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здатність до самореалізації, є творчі якості особистості” [4, с. 15].  
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ініціативність; впевненість у своїх силах та здібностях; цілеспрямованість; наполегливість; вміння довести 
почату справу до кінця; працелюбність; емоційна активність; 
- підсистема творчих умінь: проблемне бачення; здатність до висування гіпотез, оригінальних ідей; здатність 
до дослідницької діяльності; розвинуте уявлення, фантазія; здатність до виявлення протиріч; здатність до 
подолання інерції мислення; уміння аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію; здатність до 
міжособистісного спілкування; 
- підсистема індивідуальних особливостей психічних процесів: альтернативність мислення; дивергентність 
мислення; готовність пам’яті; асоціативність пам’яті; цілісність, синтетичність, свіжість, самостійність 
сприйняття; пошуково-перетворюючий стиль мислення [4, с. 15].  

Висновки 
1. Модель професійного самовдосконалення особистості майбутнього фахівця, який планує здійснювати свою 
діяльність у галузі “Спорт для всіх” включає такі компоненти, як макросередовище і мікросередовище, яким 
виступає навчально-розвиваюче середовище вищого навчального закладу. 
2. Майбутній фахівець, який планує здійснювати свою діяльність у галузі “Спорт для всіх”, повинен 
оволодіти такими видами знань, як філософське, методологічне, історичне, теоретичне, технологічне, 
валеологічне і управлінське знання. 
3. Майбутній фахівець, який планує здійснювати свою діяльність у галузі “Спорт для всіх”, повинен 
оволодіти такими функціями, як  світоглядна, інструментальна, культурологічна, інноваційна комунікативна, 



 

мотиваційна та функцією цілепокладання.   
4. Майбутній фахівець, який планує здійснювати свою діяльність у галузі “Спорт для всіх”, повинен 
оволодіти такими видами професійної діяльності, як діагностична,  реабілітаційна, репродуктивна, спортивна, 
освітянська, профілактична, організаційна. 

Перспективним напрямком є створення навчально-методичного забезпечення процесу підготовки 
майбутніх фахівців, які планують здійснювати свою діяльність у галузі “Спорт для всіх” 

Література 
1. Варфоломеева Л.Е. Акмеологические основы развития специалистов образования физической культуры: 

дис. на снискание науч. степени д-ра психолог. наук: спец. 19.00.13 “Психология развития, акмеология”/ 
Л.Е.Варфоломеева. – СПб., 1999. – 462 с.  

2. Волянюк Н.Ю. Профессиональное развитие субъекта деятельности / Н.Ю.Волянюк // Физическое 
воспитание студентов творческих специальностей. – Харьков, 2003. –№ 2. – С. 37-47.  

3. Свищев И.Д. Ориентация специалистов на профессиональную самореализацию в сфере физической 
культуры и спорта / И.Д.Свищев, С.В.Ерегина // Теория и практика физ. культуры. – 2002. – № 12. – С. 43-
47.  

4. Сисоєва С.О. Проблема формування особистості, здатної до творчої самореалізаціі / С.О.Сисоєва // Збірник 
наукових праць. – Миколаїв: Вид-во МФ НАУКМА. – 2000. – Т. 7. – С. 13-19.   

5. Филимонова С.И. Выявление основных формирующих детерминант пространства физической культуры и 
спорта для самореализации личности / С.И.Филимонова // Физическая культура: воспитание, образование, 
тренировка. – 2005. – № 2. – С. 12-16.  

Надійшла до редакції 16.03.2009р. 
osipov@berdyansk.net 

 

mailto:osipov@berdyansk.net

