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Постановка проблеми. Використання засобів фізичного виховання для підготовки 

до трудової діяльності простежується з ранніх етапів розвитку людства. Як зазначає Л. Кун, 

людина стала людиною не тільки завдяки розвитку засобів праці , але й завдяки постійному 

вдосконаленню організму людюш як головної виробничої сили. 

На необхідності використання фізичної культури для виховання гармонійно 

розвниеної особистості наголошував П. Ф . Лссгафт . Він підкреслював і важливу роль 

фізичної культури для освоєння професії. Як на чинник, що сприяє як оволодінню так і 

вдосконаленню в обраній профссі'1·, вказував на фізичну культуру В . В. Гориневський. 

Важлива роль при п ідготовці населення до праці відводилась фізичній культурі в 

СРСР . Було створено комrшекс ГПО, що никонунав роль нормативної основи для 

визначення готовності людей до праці. 

Мета дослідження - провести аналі з наукових робіт щодо rоJювних напрямків 

використання фізичнот виховання для підготовки до професійної діяльності . 

Отримані результати дослідження. У кінці50-хроків минулого століття остаточно 

формується специфічна сфера фізичної підготовки людини до праці , що реал ізується в 

процесі фізичного виховання . Мова йде про професійно-прикладну фізичну підготовку . На 

думку Ю. О. Суворова і В. О. Платонової, профес ійно-прикладна фізична підготовка це 

педагогі чно спрямований процес забезпечення спеціалізовано·J· фізичної підготовленості до 

майбутньої професійної діяльності . Як заз наLшють автори, у своїй основі - це процес 

навчання, який збагачує індивідуальний фонд професійно корисних рухових умінЬ і 

навиків, виховання фізичних і безпосередньо пов ' язаних з ними здібностей, від яких прямо 

або опосередковано залежить професійна дієздатність [ 1 О, с. 3 J. 
Один з найбільш авторитетних фахівців у цій сфері Р . Т. Раєвський розглядає 

профt:сійно-прикладну фізичну підготовку як підсистему формування спеціалі ста, що мас 

професійну спрямованість. На його думку, Ті забезпечують мета, завдання, принципи, які 

випливають із вимог до фізичної надійності й готовності до плідної роботи за 

сlІtщіа.ньн істю [7 , с . 21] . Цілі, завдання й принципи професійно-прикладної фізичної 

підготовки знаходять своє відтворення в підборі відповідних засобів , методів , форм 

організації, контролі. Професійно-прикладна фізична підготовка здійснюється відносно 

конкретної професії або спеціальності. 

Результативність професійно-прикладної фізичної підготовки як засобу підготовки 

до професійної діяльності підтверджено n дослідженнях Р. Т. Раєвського (1969), В . А. 

Кабачкова (1970), Ю. І3. Полухіна (1983), І . Г. Бондаренко (2009), В. О. Садовського (2012) 
та багатьох інших . Досл іджувалася вона і з позицій підготовки до конкретних професій. 

Серед них: пілоти авіації, студенти художніх ВНЗ, монтажники дрібних деталей, 

спеціа.о"Тісти сільського господарстна, гірничої справи, будівельники, лікарі, моряки, 

r .: oлor и,. музиканти, курсанти морських ВНЗ та ін. За всіма напрямками зафіксовано 

позитивний вплив професійно-·прикладної фізичної nілготовки на відповідну готовн і сть до 

профес ійної праці. 
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У наукових дослідженнях вивчались і можливості фізичного виховання в плані 

психічного розвитку. У цьому контексті інтерес викликають роботи ІО . І . Родіна [8] , В . М. 

Шебеко [ІЗ] , Н. Є. Пангелової [5], О. І. Головченко [3] , С . В . Галіцина [2] , Р . М . Стасюк [9]. 
Отримано дані, які підтверджують ефективність застосування фізичної культури для 

формування психічних складових . 

Ряд дослідників обстоюють підхід щодо психофізичної підготовки до майбутньої 

професійної діяльності. Аналіз дозволяє виявити різницю в його розумінні різними 

авторами. Зустрічаються підходи, коли під психофізичною підготовкою розуміють, по суті, 

фізичну підготовку (в тому значенні як їі завжди розглядали в теорії і методиці фізичного 

виховання і пов'язували з розвитком фізичних якостей людини). При цьому спритність 

розглядається як вища ступінь психофізичної підготовленості людини. Таку позицію 

займає, наприклад, І.М.Туревський [11]. Близьким до вищезгаданого є підхід С.М.Борщова 
[1] . А.О.Єгоричєв [4], поняпя <шсихофізична підготовка» використовує для поєднання в 
одній системі підсистем фізичної і психологічної готовності. До них він включає наступні 

складові: соматичне здоров'я, рухові здібності, професійні нахили, спеціальні професійні 

здібності, властивості нервової системи. В деяких роботах [12] психофізична підготовка і 

професійно-прикладна фізична підготовка практично ототожнюється. 

Автор запропонував підхід за якого фізичне виховання використовується для 

психологічної і психофізичної п ідготовки фахівців [6]. Остання розглядається як частина 
(сторона) фізичного виховання студентів спеціалізована (спрямована) стосовно 

психологічних і психофізичних особливостей їх майбутньої професійної діяльності. 

Результатом такої підготовки є психологічна і психофізична підготовленість. Психологічна 

і психофізична підготовка доповнює загальну і спеціальну фізичну підготовку та 

професійно-прикладну фізичну підготовку у фізичному вихованні студентів. 

Висновки і перспективи подальших розробок у даному напрямку. На основі 

аналізу робіт фахівців відзначаємо: 

1. Наукові дослідження щодо використання фізичного виховання для ПІдготовки до 

професійної діяльності здійснюються за такими напрямками як професійно

прикладна фізична підготовка, психофізична ПІдготовка, психолопчна 

психофізична підготовка. 

2. Досліджень використання фізичного виховання для підготовки до професійної 

діяльності за напрямками психофізисша підготовка й психологічна і психофізична 

підготовка бракує. 

Перспективу подальших дослщжень пов 'язуємо з вивченням 

фізи'ІНого виховання для підготовки до професійної діяльності 

психофізична підготовка й психологічна і психофізична підготовка. 
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