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2. ПЕДАГОГІЧНиЙ ТА ПСиХОЛОГІЧНиЙ ДОСВІД

В статье приведены результаты исследования динамики показателей общей адаптации и дезадаптационных про-
цессов личности преподавателей физического воспитания, как диагностической и аналитической стороны психологичес-
кого сопровождения их педагогической деятельности. Рассмотрена адаптационная сфера личности преподавателей 
физического воспитания, как основной фактор успешной профессиональной деятельности в сфере физической культуры 
и спорта. 

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, психологическое сопровождение, профессиональная деятельность, эмо-
циональное выгорание.

The article presents the results of a study of the dynamics of indicators of general adaptation and disadaptation processes of 
the personality of teachers of physical education, as a diagnostic and analytical side of psychological support for their pedagogical 
activity. The adaptive sphere of the personality of teachers of physical education is considered as the main factor of successful 
professional activity in the field of physical culture and sports. 
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ОСОБЛиВОСТІ АДАПТАцІЙНОЇ СФЕРи 
ВиКЛАДАЧА ФІЗиЧНОГО ВиХОВАННЯ 

В ДиНАМІцІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

Сучасне суспільство висуває нові вимоги до сфе-
ри педагогічної діяльності. На цьому етапі його роз-
витку науковці починають вивчати не лише процес 
впливу педагога/науково-педагогічного працівника на 
учнів/студентів та результат їх навчання, а й зверта-
ють пильну увагу на особистість педагога [6].

Педагогічна діяльність належить до досить склад-
них видів людської діяльності. Однак чим саме займаєть- 
ся педагог, більшість людей не зовсім розуміють, об-
межуючись зовнішніми, видимими характеристиками 
його діяльності [1; 2]. Разом з тим, педагогічна діяль-
ність накладає суттєвий відбиток на особистість.

У сучасній науковій літературі наявні деякі резуль-
тати щодо деформаційних зміни педагога фізичного 
виховання [3; 5; 7], де простежуються чіткі деструк-
тивні процеси, що спричиняють негативний етап роз-
витку його особистості. Такі обставини викликають 
підвищений дослідницький інтерес до проблеми пси-
хологічного супроводу діяльності педагогів фізичного 
виховання на різних етапах їх професійної діяльності.

УДК 373.2.016

Дослідження проводили на базі факультету заоч-
ного навчання і післядипломної освіти Національного 
університету фізичного виховання і спорту України. У 
дослідженні брали участь педагоги фізичного вихован-
ня навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації віком від 
23 до 60 років. Загальна кількість респондентів стано-
вила 65 осіб. Для дослідження нами було підібрано такі 
психодіагностики: «Методика визначення соціальної 
адаптованості особистості» О. Посипанова, «Методи-
ка діагностики агресивності» А. Ассингера, «Методика 
самоефективності» Р. Шварцера та М. Ерусалема, «Ме-
тодика визначення ригідності», «Методика діагностики 
емоційного “вигоряння” особистості» В. Бойко.

Відповідно до мети дослідження, основою стала 
вікова періодизація професійного становлення осо-
бистості, запропонована Е. Зеєром [4]. Згідно з нею, 
респондентів було поділено на три вікові групи:

 – 24–27 років, молодість (первинна професіона-
лізація);

 – 28–33 року, І зрілість (вторинна професіоналізація);
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 – 34–60 років, ІІ зрілість (професійна майстер-
ність).

За допомогою методу контент-аналізу нами було 
визначено пріоритетні індивідуально-психологічні 
якості, що сприяють зростанню професійної адапта-
ції особистості. Це рівень загальної адаптації, креа-
тивність, лабільність, конформність мислення, са-
моефективність тощо. За вищеназваними групами 
викладачів фізичного виховання було досліджено їх 
показники. 

Для розв’язання поставленої проблеми було ви-
значено динаміку загального показника адаптивності 
особистості викладачів фізичного виховання до про-
фесійної діяльності залежно від вікових особливос-
тей. Також було визначено динаміку в розвитку інди-
відуально-психологічних характеристик сприятливих 
для професійної адаптації.

Отримані відомості необхідно інтерпретувати від-
повідно до загальноприйнятих норм, передбачених у 
ключах використовуваних нами методик. Таким чи-
ном, ґрунтуючись на отриманих результатах, можна 
простежити динаміку зміни індивідуально-психоло-
гічних характеристик особистості викладачів фізич-
ного виховання залежно від віку (рис. 1). Зазначені 
показники відображено на одній шкалі.

На рисунку 1 зрозуміло, що показники загальної 
адаптованості особистості викладачів фізичного ви-
ховання в усіх трьох групах респондентів знаходяться 
на середньому рівні. Це свідчить про стійкий показ-
ник адаптації до професійної діяльності. Адаптував-
шись один раз, на початкових стадіях професійного 
шляху, педагоги фізичного виховання зберігає рівень 
загальної адаптації практично без змін. Це створює 
сприятливе підґрунтя для загального емоційного до-
бробуту і психологічного самозбереження педагогів 
упродовж їх професійного шляху.

Конформність, лабільність та креативність є 
основними показниками, що характеризують адапто-
ваність. Чим більш яскраво виражені показники, тим 
вищий рівень адаптації до професійної діяльності. 
Також найбільш виражений показник (з трьох пере-
рахованих) вказує завдяки чому адаптується певна 
особистість чи група людей. Найменш розвинена 
якість указує на те, чого не вистачає для повноцінно-
го процесу адаптації. На рисунку 1 видно домінуван-
ня показника лабільності, що майже не змінюється 
у розглянутих вікових групах. Це дає змогу зробити 
висновок про те, що педагоги фізичного виховання 
адаптуються до професійної діяльності переважно 
завдяки високорозвиненій лабільності мислення, що 

Рис. 1. Динаміка показників індивідуально-психологічних характеристик особистості 
викладача фізичного виховання залежно від віку

не змінюється упродовж усього професійного шляху. 
Висока лабільність доводить здатність до гнучкості у 
відносинах і рухливості центральної нервової систе-
ми. Також найменш розвиненою якістю (з перерахо-
ваних) постає конформність. Це свідчить про те, що 
процес адаптації в педагогів ускладнюється низьким 
рівнем чи відсутністю пристосовності до групи або 
небажанням чи невмінням працювати в колективі та 
підвищеній індивідуалізації.

Показник самоефективності, що також сприяє 
адаптації особистості педагогів фізичного виховання 
до професійної діяльності, відображає особливості 
сприйняття власних можливостей. На стадії первинної  

професіоналізації (24–27 років) цей показник має 
середній рівень розвитку, достатній для підтримки 
адаптації без особливих зусиль і підключення ре-
зервних можливостей організму. На стадії вторинної 
професіоналізації (28–33 років) цей показник значно 
падає до нижче середнього рівня, а в останній стадії 
професійної майстерності (34–60 років) показник са-
моефективності знову піднімається до рівня вищого 
за середній. Подібну динаміку можна пояснити тим, 
що в молодому віці сприйняття особистої самоефек-
тивності базується у педагогів-початківців на юнаць-
кому максималізмі. Дорослішаючи та переживаючи 
життєві та професійні кризи, педагоги фізичного  
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виховання здійснюють поглиблений самоаналіз і об’єк-
тивно знаходять у собі недоліки, які не бачать в юнос-
ті. Це приводить до падіння відчуття особистої само-
ефективності. На етапі входження в період професійної 
майстерності педагоги набираються досвіду та закріп-
люються у визначеній життєвій і професійній позиції, 
завдяки чому зростає рівень самоефективності.

Потім було визначено індивідуально-психологічні 
характеристики особистості педагогів фізичного ви-
ховання, наявність яких негативно впливає на адап-
таційні процеси, і призводить до дезадаптації. Нами 
було визначено динаміку показників дезадаптаційних 
процесів особистості педагога залежно від етапів 
професійного становлення. Шляхом аналізу наукової 
літератури [2; 4; 8] було виокремлено типові особис-
тісні характеристики, що вказують на виникнення 
професійної дезадаптації.

У педагогів досліджувалися такі показники, як рі-
вень агресії, ригідності, а також ступінь емоційного 
вигоряння за фазами напруги, резистенції та висна-
ження. Отримані результати необхідно інтерпретува-
ти, відповідно до загальноприйнятих норм, передба-
чених у ключах методик, що використовувалися нами. 
Таким чином, ґрунтуючись на отриманих результатах, 
можна простежити динаміку зміни показників деза-
даптаційних процесів особистості педагогів фізично-
го виховання залежно від віку (рис. 2).

На рисунку 2 видно, що показники агресивності 
є не стабільними. У фазі первинної професіоналіза-
ції (24–27 років) показник вираженості агресії знахо-
диться на середньому рівні. У наступній фазі вторин-
ної професіоналізації (28–33 року) показник агресії 
різко збільшується до дуже високого рівня, практично 
надмірного. І на останній розглянутій фазі професій-
ної майстерності (34–60 років) показник знову прихо-
дить у норму і повертається на середній, задовільний 
рівень. Такий стрибок показників агресії можна оха-
рактеризувати як дзеркальне відображення показни-
ків загальної самоефективності особистості педагогів 
фізичного виховання. 

На першому віковому періоді особистість сприй-
має особистісні якості та достоїнства крізь призму 
юнацького максималізму, відчуття власної значущості 
та самоефективності високі. Паралельно з цим, непри-
ємності та кризи не сприймаються як привід для над-
мірного занепокоєння, тому відповідно рівень агресії 
знаходиться в нормі. Переходячи до наступної стадії 
вторинної професіоналізації, під час якої рівень са-
моефективності значно знижується за рахунок більш 
реального переоцінювання якостей особистості (див. 
рис. 1), істотно підвищується рівень агресії через не-
виправдання очікувань щодо власних можливостей 
(див. рис. 2). На останньому розглянутому нами віко-
вому періоді професійної майстерності, де завдяки на-
бутому досвіду (життєвому і професійному) показник 
особистої самоефективності знову зростає, паралель-
но знижується рівень агресії до середнього показника. 
Професіонал набуває впевненості в собі. 

Показник ригідності у педагогів фізичного ви-
ховання стійко знаходиться на середньому рівні про-
тягом усіх досліджуваних вікових періодів. Однак 
на другому віковому періоді (вторинної професіона-
лізації) він дещо знижується (див. рис. 2). Це можна 
пов’язати з тим, що в цей період не сильно змінюють-
ся багато індивідуально-психологічних характерис-
тик, які сприяють професійній адаптації (конформ-
ність, лабільність та креативність), а також рівень 
загальної адаптованості (див. рис. 1).

Стосовно рівня емоційного вигорання, його се-
редній показник знаходиться вище норми через фазу 
резистенції (див. рис. 2), що охоплюють такі показ-
ники, як емоційно-моральна дезорієнтація, редукція 
(спрощення) професійних обов’язків, розширення 
сфери економії емоцій та неадекватне емоційне вибір-
кове реагування. Кожний із перерахованих показників 
знаходиться на рівні вище середнього. Це досить три-
вожний сигнал, який свідчить про те, що в адаптацій-
ній сфері особистості педагогів фізичного виховання 
наявні значні проблеми. Середній рівень професійної 
адаптації, зазначений вище (див. рис. 1), утримується 

Рис. 2. Динаміка показників дезадаптаційних процесів особистості викладачів фізичного виховання залежно від віку
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завдяки роботі організму у фазі психологічної супер-
компенсації, а також підвищенню рівня процесів са-
мозбереження.

Таким чином, проведене дослідження надало 
можливість визначити рівень розвитку індивіду-
ально-психологічних особливостей особистості, що 
сприяють зростанню загального рівня адаптивності/
дезадаптаційних процесів на визначеному етапі про-
фесійного шляху особистості педагога фізичного ви-
ховання. Виявлено скачок показників агресії в зріло-
му віці, зниження самоефективності в певний період, 
завищену фазу резистенції, що свідчить про форму-
вання емоційного вигорання. Це свідчить про потребу 
всебічного дослідження цієї проблеми.
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