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Постановка проблеми. Виконання важ-
ливих завдань щодо формування 

та реалізації державної політики у сфері охо-
рони здоров’я і захисту населення від захворю-
вань в умовах реформування медичної галузі 
в Україні потребує якісного вдосконалення сис-
теми професійної підготовки майбутніх фахівців 
з фізичної реабілітації, що в свою чергу вима-
гає від закладів вищої освіти, які готують фахів-
ців з фізичної реабілітації, не лише оновлення 
змістового компонента процесу навчання. Нині 
вся сфера фізичної реабілітації висуває до фа-
хівця цієї сфери постійно зростаючий перелік 
вимог не тільки в частині його якісної фахової 
підготовки відповідно до світових стандартів, а 
й вимоги до фахівця, у якого поступово фор-
мувалась професійна ідентичність – провідний 
критерій становлення професіонала і передумо-
ва успішної професійної діяльності. Вища освіта 
з фізичної реабілітації відіграє фундаментальну 
роль для забезпечення професійної ідентичнос-
ті і є важливим інструментом сприяння свободі 
пересування та визнання права на професійну 
діяльність фахівців з фізичної реабілітації у най-
ближчих зарубіжних державах.

Актуальність, практична значущість цієї про-
блеми на фоні багаточисельних різнопланових до-

сліджень щодо професійної підготовки майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації вимагає дослідити 
загальнонаукові підходи й методи при розв’язанні 
шляхів якісного формування професійної ідентич-
ності цих фахівців, які отримали широкий розви-
ток і застосування в науці XX сторіччя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Са-
мореалізація є об’єктом досліджень філософів 
ще з часів Стародавньої Греції (Платон, Сократ, 
Аристотель). Вони трактують самореалізацію як 
реалізацію сутнісної природи людини.

Аналіз сучасної літератури з досліджува-
ної проблеми показав, що зарубіжний досвід 
підготовки фахівців у сфері фізичної культу-
ри та спорту вивчали такі вітчизняні вчені, як 
Р. П. Карпюк, Т. Ю. Осадча, Є. Н. Приступа, 
Л. П. Сущенко, І. Х. Турчик та ін. З проблема-
тики професійної підготовки фахівців з фізичної 
реабілітації за кордоном ґрунтовні дослідження 
були проведені А. М. Герциком, розроблено по-
нятійний апарат підготовки фахівців із фізичної 
реабілітації (О. Вацеба, Г. Верич, Т. Круцевич, 
В. Мухін, В. Мурза, С. Попов, Є. Приступа), ви-
світлено загальні питання професійної підготовки 
майбутніх фахівців із фізичної реабілітації у ви-
щих навчальних закладах (ВНЗ) (Н. Бєлікова, 
Т. Д’яченко, В. Кукса, О. Міхеєнко, Л. Сущенко).
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Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Для філософсько-освітньо-
го аналізу проблеми самореалізації особистості 
важливим є необхідність виділення загально-
наукових підходів до формування професійної 
ідентичності майбутніх фахівців з фізичної ре-
абілітації у межах яких або на основі синтезу 
яких і здійснюється дослідження сутності та осо-
бливостей феномену самореалізації як у соціумі, 
так і в освітньому процесі. Серед загальнонауко-
вих підходів, до яких зараховано гносеологічний, 
комплексний, особистісний, діяльнісний, акмеоло-
гічний, аксіологічний, синергетичний, інтегратив-
ний, праксеологічний, нами здійснено теоретичне 
дослідження гносеологічного, комплексного, ак-
меологічного та аксіологічного методів.

Мета дослідження. Головною метою цієї робо-
ти є дослідження загальнонаукових підходів, які 
використовуються в підготовці майбутніх фахів-
ців з фізичної реабілітації.

Методи дослідження. У дослідженні викорис-
товувалось теоретичне дослідження гносеологіч-
ного, комплексного, акмеологічного та аксіологіч-
ного методів.

Виклад основного матеріалу. Загальнонауко-
ві підходи постали своєрідною проміжною мето-
дологією між філософією та фундаментальними 
теоретико-методологічними положеннями ме-
неджменту та теорії організації. Характерними 
рисами загальнонаукових підходів є поєднання 
у їх змісті окремих властивостей, ознак, понять 
багатьох наук і філософських категорій. На осно-
ві загальнонаукових понять і концепцій форму-
люються відповідні методи й принципи пізнання, 
що забезпечують зв’язок та оптимальну взаємо-
дію філософії зі спеціальними науковими зна-
ннями й методами. До множини загальнонауко-
вих підходів, які використовувалися в підготовці 
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, зара-
ховано гносеологічний, комплексний, особистіс-
ний, діяльнісний, акмеологічний, аксіологічний, 
синергетичний, інтегративний, праксеологічний.

Гносеологічний підхід заснований на теорії піз-
нання (гносеології) – розділі філософії, у якому 
вивчаються проблеми природи пізнання та його 
можливостей, відношення знання до реальності, 
досліджуються загальні передумови пізнання, ви-
являються умови його достовірності та істиннос-
ті. Термін «гносеологія» був уведений та активно 
застосовувався в німецькій філософії XVIII ст. 
і розглядався як процес опанування й розвитку 
знань, що передбачає їх розширення, удоскона-
лення, формування нового знання [1, с. 241].

Використання гносеологічного підходу пе-
редбачає аналіз індивідуальних механізмів, які 
діють у психіці й допомагають студентові здо-
бути певний пізнавальний результат, а враху-
вання загальних підстав дають можливість роз-
глядати цей результат як знання, що узгоджено 
з об’єктивною реальністю.

Розкриваючи філософсько-діалектичне розу-
міння гносеологічного підходу, нами враховано 
думку В. Кохановского про те, що пізнання по-
трібно розглядати не як дзеркальне відображен-
ня, пасивне споглядання світу окремим суб’єктом 
(«гносеологічним Робінзоном»), а як діалектич-
но-структурований, соціокультурно зумовле-
ний процес активного творчого відображення 

дійсності в ході соціально-історичної практики 
[2, с. 377]. Використання гносеологічного підходу 
у формуванні професійної ідентичності майбут-
ніх фахівців з фізичної реабілітації передбача-
ло використання в дослідженні основних методів 
наукового пізнання – ґрунтовного аналізу сут-
ності досліджуваних процесів і поняттєво-тер-
мінологічного апарату, порівняння традиційного 
навчання та процесу використання інновацій-
них педагогічних технологій, знаходження поді-
бності та відмінності в особливостях традиційної 
та інноваційної підготовки студентів, встанов-
лення закономірностей цих процесів, визначення 
особливостей і напрямів удосконалення профе-
сійної підготовки студентів у ВНЗ.

Російські науковці зазначають, що розвиток 
наукового пізнання фіксується в логічних фор-
мах мислення, у практиці. Безпосередньо в прак-
тичній діяльності долається обмеженість вну-
трішнього досвіду індивіда, й отримане знання 
«піднімається» до рівня об’єктивно-істинного, а 
суб’єктивність індивідуальної свідомості зніма-
ється суспільною діяльністю [2, с. 81].

Важливими ознаками реалізації гносеологічно-
го підходу у формуванні професійної ідентичнос-
ті фахівців з фізичної реабілітації є встановлен-
ня взаємозв’язку наукового пізнання студентів 
з їхніми аксіо-акмеологічними віхами, викорис-
тання викладачами інноваційних технологій для 
оптимізації пізнавальної діяльності студентів 
і створення так званого «мыслительного коллек-
тива» [2, с. 380].

Здобуті студентом ВНЗ під час професійної 
підготовки знання мають різноплановий харак-
тер, оскільки є результатом вивчення багатьох 
навчальних і наукових дисциплін. Свідчення 
отриманої професійної освіти – це поєднання 
цих знань, що передбачає використання комп-
лексного підходу, на сутність якого звернув ува-
гу Б. Ананьєв, аналізуючи проблеми сучасного 
людинознавства [3, с. 231]. Продовжили дослі-
дження в цьому напрямі А. Деркач і В. Зазикін, 
підкреслюючи, що людинознавство, як нова нау-
ка, передбачає реалізацію комплексного підходу 
до вивчення людини [4, с. 29].

Одним із аспектів такого вивчення є форму-
вання в людини різних видів ідентичності (соці-
альної, професійної та ін.). Водночас, формуван-
ня професійної ідентичності майбутніх фахівців 
з фізичної реабілітації ґрунтується на реалізації 
комплексного підходу до вивчення студентами 
у ВНЗ різних дисциплін. Комплексний підхід та-
кож є одним із основних для розробки системи 
формування професійної ідентичності майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації засобами інфор-
маційних технологій. Комплексний підхід відобра-
жає і той факт, що для наукового обґрунтування 
філософсько-методологічних основ професійної 
підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабі-
літації з метою формування професійної ідентич-
ності використовуються поняття і категорії різних 
наукових сфер: філософії, педагогіки, психології, 
фізіології, психотерапії, фізіотерапії, інформати-
ки, акмеології, аксіології, синергетики та ін.

Реалізація гносеологічного та комплексного 
підходів спрямовується на досягнення певних 
прогресивних позитивних змін у кожного сту-
дента як особистості майбутнього фахівця з фі-
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зичної реабілітації. Оскільки в сучасному люди-
нознавстві особистість визначається як суб’єкт 
пізнання, відтак особливої значущості в контексті 
нашого дослідження набуває особистісний підхід, 
який «відображає факт включення суб’єкта в со-
ціальні зв’язки та взаємини, трактує людину як 
соціокультурну реальність» [5, с. 625].

Формування професійної ідентичності май-
бутнього фахівця з фізичної реабілітації спря-
мовується на особистісні зміни кожного студента. 
В «Енциклопедії освіти» особистість розгляда-
ється як цілісність – динамічна, відносно стабіль-
на, цілісна система інтелектуальних, соціально-
культурних, морально-вольових якостей людини. 
Ця діалектична єдність загального, особливого 
й окремого виникає не із зовнішньої, а з внутріш-
ньої доцільності шляхом перетворення культури, 
що освоюється, на живу індивідуальну творчу 
діяльність. Це особлива якість людини, що на-
бувається нею в процесі діяльності, спілкування 
і взаємин, виникає як засіб, інструмент для зна-
ходження нею своєї сутності, є суб’єктом пізнан-
ня й активного перетворення світу [5, с. 627-628].

Професійна ідентичність майбутнього фахівця 
з фізичної реабілітації передбачає усвідомлення 
студентом власної готовності до професійної ді-
яльності, його мотивацію до самовдосконалення як 
фахівця на основі чітко визначених Я-концепції 
та постаті компетентного фахівця. Тому харак-
терними ознаками особистості є самосвідомість, 
ціннісні орієнтації, відповідальність за свою ді-
яльність тощо. Саме сформованість ціннісних 
орієнтацій стосовно професії фахівців з фізичної 
реабілітації визначає особистісний сенс їх профе-
сійної ідентичності. У цьому контексті заслуговує 
на увагу розуміння особистісного сенсу видатни-
ми психологами (Л. Виготським та О. Леонтьєвим), 
про що йдеться в енциклопедичній літературі, де 
це поняття розглядається як динамічні смислові 
системи індивідуальної свідомості особистості, а 
також власні життєві ставлення суб’єкта [5, с. 625].

Зазначимо, що особистісний підхід інтегру-
ється з гносеологічним, оскільки кожен студент 
активно набуває у ВНЗ необхідних професійних 
знань, умінь, навичок, досвіду професійної ді-
яльності (які стають персоніфікованими), пізнає 
те нове й необхідне, що сприятиме професійній 
ідентифікації та передбачає його особистісну ак-
тивність. Таким чином, формування професійної 
ідентичності майбутнього фахівця з фізичної ре-
абілітації набуває особистісної значущості для 
кожного студента. Залежно від того, які асоціації 
виникають у майбутніх фахівців з фізичної реабі-
літації з професійною діяльністю, студенти усві-
домлюють її зразкову модель, з якою вони іден-
тифікують власне бачення себе в професії. У них 
формується особисте знання, яке може відобра-
жатися не тільки у вигляді засвоєних певних по-
нять і наукових теорій, а й у набутті професійних 
умінь, навичок, професійної майстерності.

У реалізації особистісного підходу студен-
ти є суб’єктами навчально-виховного процесу 
у ВНЗ з власними індивідуальними потребами 
й можливостями. Основними науковими катего-
ріями та поняттями, які використовуються в осо-
бистісному підході, є «людина», «індивід», «осо-
бистість», «самосвідомість», «індивідуальність», 
«індивідуалізація» та ін. Інтеграція розуміння 

означених понять дає змогу усвідомити специ-
фіку формування професійної ідентичності май-
бутніх фахівців з фізичної реабілітації у процесі 
професійної підготовки. Кожен студент (як лю-
дина, індивід), який поставив за мету опанува-
ти у ВНЗ фах, у процесі професійної підготовки 
поступово засвоює соціальний досвід людства 
в контексті навчання й виховання наступних по-
колінь, входить у систему суспільних (у тому 
числі і професійних) відносин, що формують його 
потреби, інтереси, світогляд, переконання, тобто 
розвивають його як особистість [6].

У процесі формування професійної ідентич-
ності майбутнього фахівця з фізичної реабілітації 
розвивається його індивідуальність, що харак-
теризується «багатогранними уміннями, профе-
сійною необмеженістю, поєднанням різних зді-
бностей, здатністю в разі необхідності швидко 
оволодівати іншими видами діяльності. Поняття 
«індивідуальність» пов’язане з такими категорі-
ями, як «самосвідомість» (персональна представ-
леність Я) і «самооцінка» (контроль за реальною 
здатністю особистості критично кваліфікувати 
власні мотиваційні стани, рівні зазіхань)» [7, с. 115].

На нашу думку сьогодні більш поширеним 
методологічним підходом і, певним чином, більш 
адекватним загальній орієнтації на постсучасні 
соціальні та освітні практики, є екзистенціаліст-
ський напрямок, який досліджено у філософії 
екзистенціалізму (німецька традиція – К. Ясперс, 
Г. Хайдеггер; французька – Ж. Сартр, А. Камю; 
російська – Л. Шестов, М. Бердяєв). Головним 
в екзистенціалістському розумінні самореалізації 
є те, що людина має сама визначати себе і своє 
майбутнє, тому що те, яким воно буде, залежить 
від неї самої, її дій і рішучості [8, с. 36-38].

Водночас процес забезпечення розвитку осо-
бистості професіонала містить не лише кон-
струювання способів засвоєння операційною 
стороною діяльності, але й внутрішні фактори 
у вигляді поєднання змістовних (інтерес до про-
фесії, потреба в самореалізації тощо) і адаптив-
них (престиж професії, заробітна плата тощо) 
мотивів діяльності, спрямованих на усвідомлення 
суб’єктом соціальної значущості своєї професії. 
Інтеграція цих мотивів на основі певного рівня 
розвитку психічних (особистісні риси, здібності 
тощо) і предметних (знання, вміння і навички) 
компонентів структури особистості дозволяє 
сформувати суб’єктивні уявлення (образи) об-
личчя професіонала, які виступають регулятора-
ми розвитку особистості [9].

Варто звернути увагу, що професійне ста-
новлення особистості – це процес поетапного 
вирішення низки протиріч між соціально-про-
фесійними вимогами, що ставляться до особис-
тості, та бажанням і можливостями їх реалізації, 
процес формування професійної ідентичності. 
Ю. П. Поварьонков у межах концепції професій-
ного розвитку виділяє три основні аспекти роз-
гляду професійної ідентичності:

1) професійна ідентичність – це провідна тен-
денція становлення суб’єкта професійного шляху;

2) професійна ідентичність – це емоційний
стан, в якому перебуває особистість на різних 
етапах професійного шляху; він виникає на основі 
ставлення до професійної діяльності і професіона-
лізації в цілому як засобу соціалізації, самореалі-
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зації і задоволення рівня домагань особистості, а 
також на основі ставлення особистості до себе як 
суб’єкта професійного шляху, як професіонала;

3) професійна ідентичність – це підструктура
суб’єкта професійного шляху, що реалізується 
у формі функціональної системи, спрямованого 
на досягнення певного рівня професійної іден-
тичності [10].

Висновки і пропозиції. У висновках маємо за-
значити, що ідентифікація майбутнього фахівця 
з фізичної реабілітації з моделлю його особис-
тості, яка формується у свідомості в процесі на-
вчання у ВНЗ, передбачає не копіювання діяль-
ності відомих ергологів, а вияв індивідуального 
підходу до створення власної моделі професійної 
діяльності. Це відбувається шляхом опанування 
студентами професійних знань, умінь і навичок, 

які визначені програмою підготовки у ВНЗ, що 
сприяє їхній професіоналізації, а також на основі 
реалізації особистісного підходу до набуття ними 
індивідуально-неповторного практичного досвіду 
активно-творчої професійної діяльності.

Відповідно до зазначеного для подальшого 
розв’язання проблем підготовки фахівців з фі-
зичної реабілітації автором вбачається актуаль-
ним необхідність розробки спеціальних мето-
дичних посібників, що сприятимуть реалізації 
особистісного підходу до цілеспрямованого фор-
мування професійної ідентичності майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації. У подальшому 
для нас є нагальним розв’язання характеристик 
загальнонаукових підходів у даному напрямку 
(особистісний, діяльнісний, синергетичний, інте-
гративний, праксеологічний).
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Аннотация
В статье исследован ряд общенаучных подходов, которые использовались в подготовке будущих спе-
циалистов по физической реабилитации. Автором рассмотрено фундаментальную роль общенаучных 
подходов для обеспечения профессиональной идентичности будущих специалистов по физической ре-
абилитации, проанализированы теоретические взгляды и философские принципы по самореализации 
личности и формирования профессиональной идентичности.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, профессиональная подготовка, профессиональная иден-
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Summary
The article investigates a number of general scientific approaches that were used in the training of 
future specialists in physical rehabilitation. The author considers the fundamental role of general scientific 
approaches to ensure the professional identity of future specialists in physical rehabilitation, analyzes 
theoretical views and philosophical principles regarding the self-realization of the individual and the 
formation of a professional identity.
Keywords: higher educational institution, professional training, professional identity, student, physical 
rehabilitation, specialist, formation.


