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КОНЦЕПЦІа ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
ІЗ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО РОБОТИ  

З ВІДНОВЛЕННа ЗДОРОВ’а СПОРТСМЕНІВ 
 

У статті сформульовано й розкрито зміст основних положень концепції 
професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії, ерготерапії до 
роботи з відновленнѐ здоров’ѐ спортсменів. Авторами акцентовано увагу на тому, 
що реалізаціѐ цих положень сприѐтиме підвищення ефективності професійної 
підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії, ерготерапії в закладах вищої 
освіти. Указано, що професійно-кваліфікаційні характеристики майбутніх фахівців із 
фізичної терапії, ерготерапії ю визначальними чинниками їх 
конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках праці в 
наданні послуг із відновленнѐ здоров’ѐ спортсменів. Новому українському суспільству 
потрібні фахівці з фізичної терапії, ерготерапії, ѐкі здатні до творчої співпраці в 
мультидисциплінарній команді фахівців і володіять сучасними інноваційними 
технологіѐми у сфері фізичної терапії, ерготерапії. 

Ключові слова: концепціѐ, майбутні фахівці з фізичної терапії, ерготерапії, 
професійна підготовка, відновленнѐ здоров’ѐ, спортсмени. 

 
Постановка проблеми. Проблема взаюмодії країн на основі інуеграції 

національних і міжнародних досѐгнень у вищій професійній освіуі, поюднаннѐ 
зарубіжного й віучизнѐного досвіду професійної підгоуовки пов’ѐзані з 
суперечносуѐми урадицій національної уа міжнародної професійної освіуи. 
Акууальнісуь ціюї багауоаспекуної проблеми підвищуюуьсѐ зі зросуаячоя 
інуенсивнісуя глобалізаційних процесів, ѐкі впливаяуь на сисуему 
національної вищої освіуи в цілому і професійної освіуи, зокрема. 

У сучасний період віучизнѐна сисуема вищої освіуи знаходиуьсѐ в 
перехідному періоді, відбуваюуьсѐ процес пошуку й заувердженнѐ нових 
підходів до навчаннѐ, що покликані найбільш повно відповідауи нагальним 
поуребам реформуваннѐ українського суспільсува. Це обумовлено 
інуеграціюя віучизнѐної сисуеми вищої освіуи в юдиний ювропейський освіуній 
просуір, що суавиуь перед універсиуеуським менеджменуом необхіднісуь 
вирішеннѐ уакої акууальної задачі, ѐк формуваннѐ освіуи нового виду.  
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У сучасних умовах ѐкісуь професійної підгоуовки майбууніх фахівців з 
фізичної уерапії, ергоуерапії не повноя міроя задовольнѐяуь поуреби 
особисуосуі, суспільсува й держави. 

Аналіз актуальних досліджень. На сьогоднішній день віучизнѐні 
дослідники приділѐяуь досуауньо уваги пошуку нових підходів до 
організації навчально-виховного процесу майбууніх фахівців із фізичної 
уерапії. Так, у науковій робоуі Н. О. Бюлікової розкриуо концепууальні 
положеннѐ професійної підгоуовки майбууніх фахівців із фізичної 
реабіліуації до здоров’ѐзбережувальної діѐльносуі *3, 251+. 
У дисеруаційному дослідженні Ю. О. Лѐнного розкриуо основні положеннѐ 
концепції професійної підгоуовки майбууніх магісурів з фізичної реабіліуації 
у вищих навчальних закладах *9, 262+. Ю. О. Долинним розроблено уа 
уеореуично обґрунуовано концепууальні основи підгоуовки майбууніх 
фахівців із фізичного вихованнѐ уа споруу до реабіліуаційної робоуи з 
діуьми з обмеженими фізичними можливосуѐми *5, 43+. 

Проуе, аналіз наукової ліуерауури даю підсуаву консуауувауи, що 
концепууальні положеннѐ професійної підгоуовки майбууніх фахівців з 
фізичної реабіліуації до робоуи з відновленнѐ здоров’ѐ спорусменів ще не 
оуримали належного уеореуичного обґрунууваннѐ. 

Мета статті – розробиуи й уеореуично обґрунуувауи концепція 
професійної підгоуовки майбууніх фахівців із фізичної уерапії, ергоуерапії 
до робоуи з відновленнѐ здоров’ѐ спорусменів. 

Методи дослідженнѐ: аналіз і синуез психолого-педагогічної, 
наукової  уа довідкової ліуерауури. 

Виклад основного матеріалу. Меуоя концепції ю організаціѐ сисуеми 
професійної підгоуовки майбууніх фахівців із фізичної уерапії, ергоуерапії уа 
реалізаціѐ психолого-педагогічних умов удосконаленнѐ ціюї підгоуовки в ос-
віуньому процесі закладів вищої освіуи задлѐ формуваннѐ конкуренуоздауних 
і креауивних фахівців, здауних до робоуи з відновленнѐ здоров’ѐ спорусменів. 

Виділимо й розкриюмо змісу основних положень концепції 
професійної підгоуовки майбууніх фахівців із фізичної уерапії, ергоуерапії 
до робоуи з відновленнѐ здоров’ѐ спорусменів:  

1. Професійна підготовка майбутніх фахівців із фізичної терапії, 
ерготерапії повинна здійсняватисѐ в умовах взаюмодії між закладами 
вищої освіти в напрѐмі інтеграції міжнародної спрѐмованості їх 
навчальної та дослідницької функцій, що ю підготовчим кроком до 
глобалізації вищої освіти. 

Одніюя з основних ознак сучасного розвиуку свіуового 
співуоварисува, на думку І. В. Амеліної, Т. Л. Попової уа С. В. Владимирова, 
ю «розгоруаннѐ процесів глобалізації, ѐкі суууюво впливаяуь на сисуему 
міжнародних економічних відносин, урансформуяуь напрѐми й 
визначаяуь уенденції розвиуку національних економік» *1, 197+. На думку 
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цих науковців, глобалізаціѐ (від англ. «globe» – земна кулѐ) – це вкрай 
складне ѐвище, що маю планеуарні масшуаби *1, 197+. З оглѐду на це вчені 
рекомендуяуь розглѐдауи її в декількох аспекуах ѐк:  

 уривалий процес інуеграції національних економік свіуу з меуоя 
розв’ѐзаннѐ глобальних проблем лядсува;  

 складне ѐвище взаюмозалежносуі економік, що виникаю у зв’ѐзку з 
обміном уоварів і послуг уа поуоками капіуалів;  

 процес, завдѐки ѐкому досѐгненнѐ, рішеннѐ й діѐльнісуь лядей в 
одній часуині земної кулі справлѐяуь значний вплив на окремих лядей і 
їхні спільноуи в усіх часуинах свіуу *1, 197+. 

У процесі глобалізації роль універсиуеуу, ѐк гарануа академічного 
порѐдку і суабільносуі, суаю все більш важливоя. Вже сьогодні універсиуеу 
повинен взаюмодіѐуи з освіуніми уа іншими усуановами, збільшуячи 
відкриуісуь освіуньої сисуеми. Це вказую на уе, що вища освіуа, перш за все, 
не уільки ю процесом передачі накопичених знань, а й вихованнѐ уворчого 
підходу, моральних ѐкосуей, внуурішньої кульуури, здауносуі сприймауи і 
акуивно брауи учасуь у посуійних змінах, поуреби до самовдосконаленнѐ. 

Аналіз праць зарубіжних науковців свідчиуь про уе, що пиуаннѐм, 
пов’ѐзаним із глобалізаціюя, приділѐюуьсѐ особлива увага. Так, P. Bennell і 
T. Pierce указуяуь, що спосуерігаюуьсѐ підвищеннѐ інуересу до проблеми 
інуернаціоналізації вищої освіуи [11, 218]. На думку вчених, «сучасні 
робоуодавці, оріюнуовані на діѐльнісуь у глобальному масшуабі, зацікавлені в 
співробіуниках з міжнародними компеуенціѐми, ѐкі володіяуь іноземними 
мовами уа основними навичками міжкульуурного спілкуваннѐ з 
міжнародними парунерами [11, 220]. Окрім уого, різке прискореннѐ 
глобальних процесів економічної інуеграції впродовж осуанніх років, ѐк 
вважаяуь P. Bennell і T. Pierce, спонукало до посиленнѐ інуернаціоналізації 
ринку праці длѐ висококваліфікованих кадрів, що у своя чергу, призвело до 
глобалізації деѐких професій і кваліфікацій, визнаних на глобальному або 
міжнародному рівні, особливо в уих галузѐх знань, ѐкі необхідні длѐ 
уранснаціональних корпорацій і бізнес-спільноуи в цілому *11, 221+.  

D. Held, A. McGrew і D. Goldblatt визначаяуь процес глобалізації «ѐк 
розширеннѐ, поглибленнѐ і прискореннѐ свіуового взаюмозв’ѐзку» [12].  

Інуернаціоналізаціѐ, ѐк вважаю J. Knight, «навпаки, пов’ѐзана з 
процесом інуегруваннѐ міжнародного, міжкульуурного або глобального 
виміру в меуу, функції, забезпеченнѐ вищої освіуи. Відповідно до позиції 
науковцѐ, клячовим елеменуом інуернаціоналізації ю ідеѐ відносин між 
націѐми або кульуурними іденуичносуѐми, маячи на увазі збереженнѐ 
національної держави і кульуури» *13, 2+.  

S. Marginson уракуую понѐууѐ «глобалізаціѐ» ѐк процес виникненнѐ 
впродовж осуанніх кількох десѐуиліуь за допомогоя складних елекуронних 
мереж відносин між інсуиуууами і лядьми, сувореннѐ відкриуого 
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інформаційного середовища й комунікацій в реальному часі. У резульуауі 
прогресу в економічній і уехнологічній сферах посуупово відбуваюуьсѐ 
інуеграціѐ країн уа громадѐн за межами національних кордонів *14, 178+.  

Глобалізаціѐ, ѐк указую P. Scott, безпосередньо суосуюуьсѐ універсиуеуів, 
адже висуваюуьсѐ особливо акууальне завданнѐ поширеннѐ національних 
кульуур, що сприѐю суандаруизації навчаннѐ (під впливом сучасних 
інформаційних уехнологій уа поѐви глобальних дослідницьких уехнологій), а 
уакож обмежую бяджеуні можливосуі розвинених країн, від ѐких залежиуь 
значна  часуина фінансуваннѐ універсиуеуської освіуи *15, 110+. 

Нам імпоную думка ювропейських фахівців про уе, що з уочки зору 
поліуичної перспекуиви, даний аспеку ю дуже важливим длѐ вихованнѐ 
громадѐн із міжнародними компеуенціѐми, оскільки переважна більшісуь 
сууденуів вищих навчальних закладів не берууь учасуі у прѐмих 
уранскульуурних пракуиках, уаких ѐк міжнародна мобільнісуь.  

2. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії, 
ерготерапії в контексті інтегруваннѐ вітчизнѐної вищої освіти в юдиний 
ювропейський освітній простір зумовляю потребу в розширенні освітніх 
оріюнтирів длѐ забезпеченнѐ суб’юктів освітнього процесу міжнародноя 
академічноя мобільністя. 

З меуоя реалізації сурауегічного курсу України на інуеграція до 
Європейського Соязу, забезпеченнѐ всебічного входженнѐ України в 
ювропейський поліуичний, економічний і правовий просуір уа сувореннѐ 
передумов длѐ набуууѐ Україноя членсува в Європейському Соязі Указами 
Президенуа України № 398 від 07.07.2015 року була зауверджена 
«Сурауегіѐ інуеграції України до Європейського Соязу». 

Формуваннѐ юдиного освіунього просуору відбуваюуьсѐ через 
зближеннѐ підходів різних країн до організації освіуи, а уакож через 
визнаннѐ докуменуів про освіуу інших країн. Спільний ювропейський 
освіуній просуір, з одного боку, сприѐю зросуання мобільносуі сууденуів уа 
професорсько-викладацького складу, а з іншого – академічна мобільнісуь ю 
необхідноя умовоя формуваннѐ самого спільного освіунього просуору.  

Значна часуина мобільносуі пов’ѐзана з уаким багауосуоронніми 
програмами, ѐк «Еразмус+». Програма інуегрувала уакі програми, ѐк: «The 
LifeLong learning Programme», «The Youth in Action programme», «The 
Erasmus Mundus Programme», «Alfa», «Edulink», «Tempus», «Jean Monnet 
Activities» уа інші. Разом із понад 150 країнами свіуу, Україна ю одніюя з 
країн-парунерів програми Еразмус+. Реалізаціѐ академічної мобільносуі в 
програмі відбуваюуьсѐ за двома напрѐмами: суупенева мобільнісуь і 
кредиуна мобільнісуь. Програми кредиуної мобільносуі передбачаяуь 
короукосурокові програми навчаннѐ (3–12 міс) длѐ українських бакалаврів, 
магісурів, аспірануів, докуорануів з повним визнаннѐм оуриманих 
компеуенуносуей уа резульуауів навчаннѐ; а уакож короукосурокові 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

166 

суажуваннѐ/викладаннѐ (1 уиждень – 2 місѐці) длѐ викладачів уа 
співробіуників універсиуеуів *17+. 

У процесі співробіуницува у сфері вищої освіуи в Erasmus+ виділені 
уакі основні напрѐми: 

Клячовий крок 1: Навчаннѐ мобільносуі індивідів – нові можливосуі 
мобільносуі длѐ сууденуів уа викладачів. 

Клячовий крок 2: Співпрацѐ длѐ інновацій уа передового досвіду – 
співпрацѐ длѐ розвиуку поуенціалу універсиуеуів уа обміну кращими 
пракуиками. 

Індивідуальна мобільнісуь між країнами забезпечую прѐмі 
міжкульуурні взаюмодії з місцевоя громадоя приймаячої країни уа ю більш 
цінним міжнародним досвідом з уочки зору учасників. Деѐкі країни ОЕСР, 
особливо країни-члени ЄС, суворили схеми уа заходи щодо популѐризації 
уакої мобільносуі з меуоя розширеннѐ міжкульуурних конуакуів і побудови 
в майбууньому соціальних мереж. 

Академічна мобільнісуь ѐк найбільш розвинена форма інуерна-
ціоналізації освіуи сприѐю інуеграції індивіда в міжнародну академічну 
спільноуу в межах глобального освіунього просуору. Вона забезпечую досууп 
до освіуніх здобууків провідних країн свіуу, сприѐю розвиукові інуеркульуурних 
компеуенуносуей уа збільшую шанси на професійну самореалізація.  

Україна не суоїуь осуоронь цих процесів. Підувердженнѐм цього ю 
заувердженнѐ Кабінеуом Мінісурів України посуанови № 579 від 12 серпнѐ 
2015 року «Положеннѐ про порѐдок реалізації права на академічну 
мобільнісуь». Дане положеннѐ всуановляю порѐдок організації програм 
академічної мобільносуі длѐ учасників освіунього процесу віучизнѐних 
вищих навчальних закладів (наукових усуанов) на уериуорії України чи поза 
її межами уа учасників освіунього процесу іноземних вищих навчальних 
закладів (наукових усуанов) на уериуорії України *18+. 

Відповідно до цього положеннѐ, право на академічну мобільнісуь 
може бууи реалізоване на підсуаві міжнародних договорів про 
співробіуницуво в галузі освіуи уа науки, міжнародних програм уа проекуів, 
договорів про співробіуницуво між віучизнѐними вищими навчальними 
закладами (науковими усуановами) або їх основними сурукуурними 
підрозділами, між віучизнѐними уа іноземними ВНЗ (науковими 
усуановами) уа їх основними сурукуурними підрозділами. 

Учасуь у уаких конкурсах даю можливісуь закладам вищої освіуи 
вдосконалиуи навички управліннѐ міжнародними проекуами, покращиуи 
свій організаційний поуенціал, відкриуи нові горизонуи длѐ 
інуернаціоналізації вищої освіуи ѐк на організаційному, уак і на 
індивідуальному рівнѐх длѐ закладу вищої освіуи уа своїх сууденуів, 
викладачів і працівників задлѐ подальшої учасуі в майбууніх міжнародних 
проекуах із парунерами з усього свіуу. 
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Окрім вище згаданих програм, заклади вищої освіуи України з меуоя 
реалізації ідей Болонського процесу щодо формуваннѐ ювропейського 
просуору вищої освіуи започауковуяуь уа розгоруаяуь програми 
подвійного диплому із закордонними навчальними закладами. 

Переваги програм подвійних дипломів: здобуууѐ вищої освіуи за 
спільними інуегрованими навчальними програмами одночасно у двох 
закладах  вищої освіуи різних країн за пільговими умовами (варуісуь навчаннѐ 
за програмоя подвійних дипломів значно нижча порівнѐно з виїзноя 
моделля); можливісуь оуриманнѐ суипендій уа грануів Європейського Соязу 
на навчаннѐ; оуриманнѐ легіуимних дипломів державного (українського) уа 
ювропейського зразків; підвищеннѐ рівнѐ володіннѐ іноземними мовами; 
вивченнѐ досвіду підгоуовки фахівців у Європейських державах; 
ознайомленнѐ з новими моделѐми продукуваннѐ й оуриманнѐ знань; 
розширеннѐ мережі конуакуів і кола спілкуваннѐ; підвищеннѐ 
конкуренуоздауносуі на ринку праці уа можливісуь працевлашууваннѐ за 
кордоном за здобууоя кваліфікаціюя у відповідній галузі діѐльносуі *17+. 

На нашу думку, позиуивними рисами мобільносуі ю: мовна пракуика і 
кульуурний обмін учасників; ознайомленнѐ із сучасним розвиуком 
універсиуеуських кампусів країн Європи; можливісуь пракуикувауисѐ із 
викорисуаннѐм сучасних меуодик, ѐкі викорисуовуяуьсѐ длѐ робоуи з 
відновленнѐ здоров’ѐ спорусменів; можливісуь майбуунього 
працевлашууваннѐ у країнах Євросоязу; привабливісуь економічного, 
поліуичного уа яридичного добробууу країн Євросоязу. 

Негауивними рисами мобільносуі ю: поліуика заміщеннѐ 
українськими сууденуами несуачі власних абіууріюнуів у ювропейських 
країнах; відуік лядських і фінансових ресурсів з України на корисуь 
закордонних закладів вищої освіуи; низька можливісуь реалізації набууих 
компеуенуносуей на базі ювропейських закладів вищої освіуи в сучасних 
реаліѐх українського економічного секуору в умовах недосуаунього 
розвиуку мауеріально-уехнічної бази на фоні низького рівнѐ фінансуваннѐ 
науково-уехнічного розвиуку вищої освіуи, упровадженнѐ сучасних 
уехнологій у виробничу сферу; низька оплауа праці. 

3. Система професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної 
терапії, ерготерапії повинна базуватисѐ на найбільш ефективних 
сучасних підходах досѐгненнѐ конкурентоздатності фахівців, що 
охопляять студентоцентроване навчаннѐ, самонавчаннѐ й неперервне 
генеруваннѐ знань упродовж життѐ в інноваційному ланцяжку 
університет – технології – реабілітаційна діѐльність. 

Т. Л. Желяк указую на уе, що «нові знаннѐ маяуь форму суспільних 
благ, виробницуво ѐких ю суспільно значимим, але одночасно вимагаю 
великих фінансових вкладень на розробку уа впровадженнѐ. У силу уого, що 
поширеннѐ наукових знань ю посуійно зросуаячим чинником 
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інуелекууального збагаченнѐ суспільсува, акууалізуюуьсѐ поуреба державної 
підуримки їх генеруваннѐ уа впровадженнѐ в пракуику» *6+. Авуор розглѐдаю 
нові знаннѐ у урьох площинах: 1) ѐк здібносуі, уміннѐ уа навички; 2) ѐк 
значима інформаціѐ; 3) ѐк особливий вид діѐльносуі, резульуауом ѐкого 
нагромаджений досвід у певній сфері. Поліуика генеруваннѐ нових знань 
«розглѐдаюуьсѐ в комерційній уа суспільній площині. У комерційній площині 
інуелекууальні ресурси розглѐдаяуьсѐ в синергеуичній юдносуі лядського, 
сурукуурного, споживчого капіуалу, що дозволѐю продукувауи нові знаннѐ, ѐкі 
можна переувориуи на прибууок уа оціниуи. Сувореннѐ знань відбуваюуьсѐ за 
рахунок акуивізації викорисуаннѐ факуорів внуурішнього поуенціалу, 
комунікаційних зв’ѐзків, факуорів відновленнѐ уа розвиуку (інноваційної 
акуивносуі, досѐгнень науково-уехнічного прогресу)» *6+. 

Сууденуоценуроване навчаннѐ й викладаннѐ відіграяуь важливу роль у 
суимуляванні моуивації сууденуів, їх самоаналізі уа залученні до освіунього 
процесу. Це означаю реуельне обговореннѐ процесів розробленнѐ уа 
реалізації освіуніх програм і оціняваннѐ резульуауів навчаннѐ. 

Запровадженнѐ сууденуоценурованого навчаннѐ й викладаннѐ ю 
уаким, що: ураховую різноманіунісуь поуреб сууденуів, уможливляячи 
гнучкі навчальні ураюкуорії; ураховую уа викорисуовую різні засоби наданнѐ 
освіуніх послуг; гнучко викорисуовую різноманіуні педагогічні меуоди; 
сприѐю взаюмній повазі в суб’юку-суб’юкуних відносинах «суудену-
викладач»; маю належні процедури длѐ розглѐду скарг сууденуів *10+ 

4. Процес формуваннѐ готовності майбутніх фахівців із фізичної 
терапії, ерготерапії до роботи з відновленнѐ здоров’ѐ спортсменів 
повинен  бути професійно оріюнтованим і ґрунтуватисѐ на основі дуальної 
форми здобуттѐ освіти відповідно до освітніх рівнів бакалавра і магістра. 

Позиуивні приклади осуаннього десѐуиліууѐ ХІХ суоліууѐ нерозривно 
пов’ѐзані з розвиуком великих корпорацій, недосуауньоя кількісуя 
підгоуовлених фахівців із сучасним мисленнѐм длѐ досѐгненнѐ їх бізнес-цілей 
уа почауком реального усвідомленнѐ соціальної відповідальносуі бізнесу. 
Значна часуина цих прикладів суосуюуьсѐ сировинних галузей, енергеуики й 
сільського господарсува уа ю поміуноя на рівні професійно-уехнічної 
(професійної) освіуи на улі поодиноких проекуів у сфері вищої освіуи *16+.  

Важливо відрізнѐуи дуальне навчаннѐ від урадиційного проходженнѐ 
пракуики сууденуами. Водночас, дуальна форма здобуууѐ освіуи не 
повинна абсоляуизувауисѐ. Слід розуміуи межі, у ѐких дуальна форма 
здобуууѐ освіуи ю ефекуивноя. Крім уого, дуальна освіуа спрѐмовуюуьсѐ 
лише на адапуація здобувача освіуи до першого робочого місцѐ, що 
відповідаю кваліфікації, ѐку він здобуваю. Є абсоляуно очевидним, що 
переважна більшісуь сучасних здобувачів освіуи будууь багауоразово 
змінявауи робочі місцѐ, професії уа види діѐльносуі впродовж уривалого 
урудового жиууѐ. Завданнѐм закладу вищої освіуи ю набуууѐ здобувачем 
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освіуи компеуенуносуей, ѐкі дозволѐуь адапуувауисѐ до різноманіуних 
економіко-уехнологічних змін [16]. 

У Законі України «Про освіуу» від 05.09.2017 № 2145-VIII дуальна форма 
здобуууѐ освіуи – це спосіб здобуууѐ освіуи, що передбачаю поюднаннѐ 
навчаннѐ осіб у закладах освіуи (в інших суб’юкуів освіуньої діѐльносуі) з 
навчаннѐм на робочих місцѐх на підприюмсувах, в усуановах уа організаціѐх 
длѐ набуууѐ певної кваліфікації, ѐк правило, на основі договору *7]. 

5. Оптимізаціѐ професійної підготовки майбутніх фахівців із 
фізичної терапії, ерготерапії повинна здійсняватисѐ в умовах 
розвиненого інформаційно-комунікаційного навчального середовища 
закладу вищої освіти, застосуваннѐ Інтернет-технологій, електронного 
навчаннѐ й комунікаційних мереж (глобальних, національних, локальних). 

Наѐвний у даний час віучизнѐний і зарубіжний досвід інформауизації 
освіунього середовища дозволѐю ісуоуно підвищиуи ефекуивнісуь 
освіунього процесу. Інформауизаціѐ освіуи суворяю хороші передумови длѐ 
широкого впровадженнѐ в педагогічну пракуику нових меуодичних 
розробок, спрѐмованих на інуенсифікація навчального процесу, 
реалізація інноваційних ідей освіунього процесу. 

Домінувальноя уенденціюя подальшого розвиуку сучасної цивілізації, 
на думку А. А. Андрююва, ю «перехід від індусуріального до інформаційного 
суспільсува, у ѐкому об’юкуами і резульуауами праці переважної часуини 
зайнѐуого населеннѐ суанууь інформаційні ресурси й наукові знаннѐ». 
А. А. Андрююв зазначаю, що «інформауизаціѐ освіуи ю одніюя з найважливіших 
умов успішного розвиуку процесів інформауизації суспільсува, оскільки саме в 
сфері освіуи гоууяуьсѐ і виховуяуьсѐ уі ляди, ѐкі не уільки формуяуь нове 
інформаційне середовище суспільсува, але ѐким уакож належиуь самим жиуи 
і працявауи в цьому новому середовищі» *2, 39]. 

Вивченнѐ віучизнѐного (Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадеміѐ уа І. Ю. Шахіна, 
Л. П. Сущенко уа ін.) уа зарубіжного (J. Petty, A. F. Pettersson) науково-
педагогічного досвіду свідчиуь, що зусиллѐ багауьох науковців спрѐмовані 
на пошуки опуимальних шлѐхів удосконаленнѐ підгоуовки майбууніх 
фахівців в умовах формуваннѐ інформаційно-інуелекууального суспільсува.  

Відомо, що основу професійної підгоуовки сууденуів у закладах вищої 
освіуи суановлѐуь не уільки спеціальні знаннѐ, а й сисуема певних 
особисуісних ѐкосуей, на розвиуок ѐких впливаяуь уенденції уа 
закономірносуі переходу в інформаційно-інуелекууальне суспільсуво. Цей 
перехід деуерміную пракуичні завданнѐ сувореннѐ й викорисуаннѐ 
інформаційних ресурсів, наданнѐ інформаційних послуг, розробки 
механізмів інформаційної безпеки, що обумовляю необхіднісуь наукового 
переосмисленнѐ сууносуі інформаційно-комунікаційної компеуенуносуі 
майбууніх фахівців із фізичної уерапії, ергоуерапії. 

http://www.tandfonline.com/author/Pettersson%2C+Anna+F
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Ісуоуним недоліком у професійній підгоуовці сучасних фахівців, ѐк 
суверджуяуь учені Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадеміѐ, М. М. Козѐр, «ю їхній 
недосуауній професіоналізм у викорисуанні інформаційно-комунікаційних 
уехнологій, що негауивно впливаю на ефекуивнісуь уа рівень викладаннѐ. 
Випускник ВНЗ повинен не уільки володіуи знаннѐми в галузі комп’яуерної 
уехніки, а й бууи фахівцем із засуосуваннѐ ІКТ у своїй професійній 
діѐльносуі, уміуи спілкувауисѐ в інформаційному середовищі» *4, 11+. 

Інформауизаціѐ освіуи вимагаю впровадженнѐ інноваційних за змісуом 
форм, меуодів і засобів професійної підгоуовки майбууніх фахівців нової 
генерації, сувореннѐ поуужної інформаційної інфрасурукуури в закладах 
вищої освіуи з розвиненим інформаційно-комп’яуерним навчальним 
середовищем, упровадженнѐ Інуернеу–уехнологій, елекуронного навчаннѐ, 
комунікаційних мереж (глобальних, національних, локальних уощо). 

На думку вчених М. Ю. Кадеміѐ, І. Ю. Шахіна, «оволодіннѐ сучасними 
інформаційними уа інформаційно-комунікаційними уехнологіѐми, 
меуодикоя їх викорисуаннѐ в навчальному процесі сприѐуиме 
модернізації освіуи – підвищення ѐкосуі професійної підгоуовки 
майбуунього фахівцѐ, збільшення досуупносуі освіуи, забезпечення 
поуреб суспільсува в конкуренуоздауних фахівцѐх» *8, 79+. 

Інформаційно-комунікаційні уехнології даяуь можливісуь поюднувауи 
процеси вивченнѐ, закріпленнѐ і конуроля засвоюннѐ навчального мауеріалу, 
ѐкі за урадиційного навчаннѐ часуіше всього ю розірваними. Інформаційні 
уехнології даяуь можливісуь більшоя міроя індивідуалізувауи процес 
навчаннѐ, зменшуячи фронуальні види робіу і збільшуячи часуку 
індивідуально-групових форм і меуодів навчаннѐ. Також інформаційні 
уехнології сприѐяуь підвищення моуивації до навчаннѐ, розвиуку 
креауивного мисленнѐ, дозволѐяуь економиуи навчальний час; 
інуеракуивнісуь і мульуимедійна наочнісуь сприѐю кращому предсуавлення, і, 
відповідно, кращому засвоюння інформації. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На основі 
аналізу й синуезу науково-меуодичної ліуерауури нами сформульовані і уео-
реуично обґрунуовані основні положеннѐ концепції професійної підгоуовки 
майбууніх фахівців із фізичної уерапії, ергоуерапії до робоуи з відновленнѐ 
здоров’ѐ спорусменів, ѐкі обумовляяуь досѐгненнѐ меуи – підвищеннѐ ѐкосуі 
процесу професійної підгоуовки майбууніх фахівців із фізичної уерапії, ерго-
уерапії длѐ задоволеннѐ поуреби нового українського суспільсува у фахівцѐх 
інноваційного уипу, конкуренуоздауних і креауивних, що поюднуяуь у собі 
духовне й фізичне багаусуво, здаунісуь до уворчої співпраці уа володіяуь 
сучасними інноваційними уехнологіѐми у сфері фізичної уерапії, ергоуерапії. 

Перспекуивоя подальших наукових розвідок ю розробленнѐ уа 
уеореуичне обґрунууваннѐ моделі професійної підгоуовки майбууніх фахівців 
із фізичної уерапії, ергоуерапії до робоуи з відновленнѐ здоров’ѐ спорусменів. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

171 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Амеліна, І. В., Попова, Т. Л., Владимиров, С. В. (2013). Міжнародні економічні 

відносини. Київ: Ценур учбової ліуерауури (Amelina, I. V., Popova, T. L., Vladymyrov, S. V. 
(2013). International Economic Relations. Kyiv: Center of educational literature). 

2. Андреев, А. А. (2002). Педагогика высшей школы. Москва: Московский 
международный инсуиууу экономеурики, информауики, финансов и права (Andreiev, А. 
А. (2002). Pedagogy of higher school. Moscow: Moscow International institute of 
Econometrics, Informatics, Finance and Law). 

3. Бюлікова, Н. О. (2012). Підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації 
до здоров’ѐзбережувальної діѐльності: теоріѐ та методика. Київ: ТОВ Козарі 
(Belikova, N. O. (2012). Training of the future specialists in physical rehabilitation to work 
with health protection: theory and methods. Kyiv: LLC Kozari). 

4. Гуревич, Р. С., Кадеміѐ, М. Ю., Козѐр, М. М. (2012). Інформаційно-
комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців. Львів: Сполом 
(Hurevych, R. S., Kademiia, M. Yu., Koziar, М. М. (2012). Information and communication 
technologies in professional training of the future specialists. Lviv: Spolom).  

5. Долинний, Ю. О. (2017). Концепууальні основи підгоуовки майбууніх фахівців з 
фізичного вихованнѐ i споруу до реабіліуаційної робоуи з діуьми з обмеженими 
фізичними можливосуѐми. Вісник Черкаського університету, 15, 42–47 (Dolynnyi, Yu. О. 
(2017). Conceptual bases of training of the future specialists in physical education and sports 
to work with rehabilitation of disabled children. Bulletin of Cherkasy university, 15, 42–47). 

6. Желяк, Т. Л. Політика генеруваннѐ нових знань ѐк домінанта динамічного 
розвитку національної економіки (Zheliuk, T. L. Policy of new knowledge generation as a 
dominant of the dynamic development of national economy). Retrieved from: 
http://www.confcontact.com/20100916/gu_zhel.htm /. 

7. Закон України «Про освіту» (The Law of Ukraine “On Education”) (2017) 
Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/ 

8. Кадеміѐ, М. Ю., Шахіна, І. Ю. (2011) Інформаційно-комунікаційні технології в 
навчальному процесі. Вінницѐ: ТОВ Планер (Kademiia, M. Yu., Shakhina, I. Yu. (2011). 
Information and communication technologies in educational process. Vinnytsia: LLC Planer). 

9. Лѐнной, Ю. О. (2016). Професійна підготовка магістрів з фізичної 
реабілітації у вищих навчальних закладах: теоретико-методичний аспект. Суми: 
Сумський державний педагогічний універсиуеу імені А. С. Макаренка (Liannoi, Yu. О. 
(2016). Professional training of masters in physical rehabilitation in higher educational 
establishments: theoretical-methodological aspect. Sumy: Sumy State Pedagogical University 
named after A. S. Makarenko). 

10. Стандарти і рекомендації щодо забезпеченнѐ ѐкості в Європейському 
просторі вищої освіти (ESG). Режим досуупу: 
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-
guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf (Standards and Guidelines For Quality Assurance 
in the European Higher Education Area (ESG). Retrieved from: 
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-
guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf) 

11. Bennell, P., Pierce, T. (2003). The internationalisation of tertiary education: 
exporting education to developing and transitional economies. International journal of 
educational development, 23, 215–232. 

12. Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D. et al. (1999). Global transformations. 
Stanford: Stanford University Press.  

http://www.confcontact.com/20100916/gu_zhel.htm%20/


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 1 (75) 

172 

13. Knight, J. (2003). Updated internationalisation definition. International higher 
education, 33, 2–3. 

14. Marginson, S. (2004). Competition and markets in higher education: a “Glonacal 
Analysis”. Policy futures in education, 2, 175–224. 

15. Scott, P. (1998). Massification, internationalisation and globalisation. The 
globalisation of higher education, (рр. 108–129). Buckingham: Open University Press. 

16. Концепціѐ підготовки фахівців за дуальноя формоя здобуттѐ освіти. Режим 
досуупу: http://education-ua.org/ru/draft-regulations/1086-kontseptsiya-pidgotovki-fakhivtsiv-
za-dualnoyu-formoyu-zdobuttya-osviti/ (Concept of Training of Specialists by the Dual Form of 
Education. Retrieved from: http://education-ua.org/ru/draft-regulations/1086-kontseptsiya-
pidgotovki-fakhivtsiv-za-dualnoyu-formoyu-zdobuttya-osviti/). 

17. Навчайсѐ в Європі. Освітні програми, гранти та стипендії Європейського 
Соязу та держав-членів ЄС. Режим досуупу: 
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/virtual_library/education-in-
eu_uk.pdf/. (Study in Europe. Curricula, grants and scholarships of the European Union and EU 
members. Retrieved from: 
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/virtual_library/education-in-
eu_uk.pdf/). 

18. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердженнѐ Положеннѐ 
про порѐдок реалізації права на академічну мобільність» (Cabinet of Ministers of 
Ukraine Regulation “On the Implementation Procedure of Academic Mobility Right” (2015). 
Retrieved from: http://osvita.ua/legislation/other/47597/).  

 
РЕЗЯМЕ 

Базыльчук Олег, Сущенко Лядмила. Концепциѐ профессиональной подгоуовки 
будущих специалисуов по физической уерапии, эргоуерапии к рабоуе по воссуановления 
здоровьѐ спорусменов. 

В статье сформулировано и раскрыто содержание основных положений 
концепции профессиональной подготовки будущих специалистов по физической 
терапии, эрготерапии к работе по восстановления здоровьѐ спортсменов. 
Авторами акцентировано внимание на том, что реализациѐ этих положений будет 
способствовать повышения эффективности профессиональной подготовки 
будущих специалистов по физической терапии, эрготерапии в учреждениѐх высшего 
образованиѐ. Указано, профессионально-квалификационные характеристики 
будущих специалистов по физической терапии, эрготерапии ѐвлѐятсѐ 
определѐящими факторами их конкурентоспособности на национальном и 
международном рынках труда в предоставлении услуг по оздоровления 
спортсменов. Новому украинскому обществу нужны специалисты по физической 
терапии, эрготерапии, которые способны к творческому сотрудничеству в 
мультидисциплинарной команде специалистов и владеят современными 
инновационными технологиѐми в сфере физической терапии, эрготерапии. 

Ключевые слова: концепциѐ, будущие специалисты по физической терапии, 
эрготерапии, профессиональнаѐ подготовка, восстановление здоровьѐ, спортсмены. 
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SUMMARY 
Bazylchuk Oleg, Sushchenko Liudmyla. The concept of professional training of the 

future specialists in physical therapy, ergotherapy to work on athletes’ health rehabilitation. 
The aim of the article is to elaborate and theoretically prove the concept of 

professional training of the future specialists in physical therapy, ergotherapy to work on 
athletes’ health rehabilitation. In order to meet the goal, the following methods of research 
have been used in the article: analysis and synthesis of psychological and pedagogical, 
scientific, and reference literature. 

The authors have formulated and revealed the content of conceptual points of professional 
training of the future specialists in physical therapy, ergotherapy to work on athletes’ health 
rehabilitation. Namely they state that professional training of the future specialists in physical 
therapy, ergotherapy should be done under conditions of correlation of higher educational 
establishments in the field of integration of the international trends of their educational and 
research functions, which is a preparatory step to higher education globalization. 

In the context of integration of the national higher education into a single European 
area, there is a need to broaden educational guidelines in order to provide the subjects of 
educational process with academic mobility. 

The system of professional training of the future specialists in physical therapy, 
ergotherapy must be based on the most effective modern approaches in order to achieve 
competitiveness of specialists that encompass student-oriented education, self-education 
and continuous life-long generation of knowledge in the innovational chain: university – 
technologies – rehabilitation activity. 

The process of formation of the future specialists in physical therapy, ergotherapy to 
work on athletes’ health rehabilitation must be professionally-oriented and based dual form 
of education according to bachelor’s and master’s levels. 

Optimization of professional training of the future specialists in physical 
rehabilitation, ergotherapy must be done under conditions of a developed information and 
communication educational environment within a higher educational establishment. It must 
also involve the use of Internet-technologies, e-studying and communication networks 
(global, national, local).  

A perspective trend for further research is elaboration and theoretical substantiation 
of the model of professional training of the future specialists in physical therapy, ergotherapy 
to work on athletes’ health rehabilitation. 

Key words: concept, future specialists in physical therapy, ergotherapy, professional 
training, health recovery, athletes. 

 
  




