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Діана Голубєва 
 

ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 
 
Прикладні фізичні вправи, і окремі елементи з різних видів спорту 

можуть у поєднанні з іншими вправами забезпечити виховання необхідних 
прикладних фізичних і спеціальних якостей, а також освоєння прикладних 
умінь і навичок.  

Принцип органічного зв’язку фізичного виховання з практикою 
трудової діяльності найбільш конкретно втілюється у професійно-
прикладної фізичної підготовки. Хоча цей принцип поширюється на всю 
соціальну систему фізичного виховання, саме в професійно-прикладної 
фізичної підготовки він знаходить своє специфічне вираження. В якості 
своєрідної різновиди фізичного виховання професійно-прикладна фізична 
підготовка являє собою педагогічно спрямований процес забезпечення 
спеціалізованої фізичної підготовленості до обраної професійної 
діяльності. Інакше кажучи, це в своїй основі процес навчання, що збагачує 
індивідуальний фонд професійно корисних рухових умінь і навичок, 
виховання фізичних та безпосередньо пов’язаних з ними здібностей, від 
яких прямо або побічно залежить професійна дієздатність.  

Відомо, що результативність багатьох видів професійної праці 
істотно залежить, крім іншого, від спеціальної фізичної підготовленості, 
що купується попередньо шляхом систематичних занять фізичними 
вправами, адекватними в певному відношенні вимогам, що пред’являються 
до функціональних можливостей організму професійною діяльністю та її 
умовами. Ця залежність отримує наукове пояснення у світлі поглиблюються 
уявлень про закономірності взаємодії різних сторін фізичного та 
загального розвитку індивіда в процесі життєдіяльності (зокрема, про 
закономірності взаємовпливу адаптаційних ефектів в ході хронічної 
адаптації до тих чи інших видів діяльності, переносу тренованості, 
взаємодії рухових умінь і навичок, придбаних і вдосконалюваних в процесі 
тренування і освоєння професії). Досвід практичного використання цих 
закономірностей і привів у свій час до становлення особливого різновиду 
фізичного виховання – професійно-прикладної фізичної підготовки.  

Необхідність подальшого вдосконалення та впровадження ППФП у 
систему освіти і сферу професійної праці визначається головним чином 
наступними причинами та обставинами:  

1) час, що витрачається на освоєння сучасних практичних професій, і 
досягнення професійної майстерності в них продовжують залежати від 
рівня функціональних можливостей організму, що мають природну основу, 
від ступеня розвитку фізичних здібностей індивіда, різноманітності та 
досконалості набутих ним рухових умінь і навичок.  
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2) продуктивність досить багатьох видів професійної праці, 
незважаючи на прогресуюче спадання частки грубих м’язових зусиль у 
сучасному матеріальному виробництві, прямо або побічно продовжує бути 
зумовленою фізичною дієздатністю виконавців трудових операцій, причому 
не тільки в сфері переважно фізичної праці, але і в ряді видів трудової 
діяльності змішаного (інтелектуально-рухового) характеру, як у наладчиків 
машинних пристроїв, монтажників, будівельників і т. д.; в цілому ж 
нормальний фізичний стан, без якого не мислиться здоров’я та ефективне 
функціонування, залишається найважливішою передумовою стійко високої 
плідності будь-якого професійного праці;  

3) зберігається проблема попередження ймовірних негативних 
впливів певних видів професійної праці та її умов на фізичний стан 
трудящих; хоча ця проблема вирішується багатьма засобами оптимізації 
змісту та умов праці, в тому числі соціальними, науково-технічними та 
гігієнічними, важливу роль серед них покликані відігравати фактори 
професійно-прикладної фізичної культури, включаючи ППФП;  

4) перспективні тенденції загально соціального та науково-
технічного прогресу не звільняють людину від необхідності постійно 
вдосконалювати свої діяльнісні здібності, а їхній розвиток в силу 
природних причин невіддільне від фізичного вдосконалення індивіда.  

Отже, прикладні фізичні вправи, і окремі елементи з різних видів 
спорту можуть у поєднанні з іншими вправами забезпечити виховання 
необхідних прикладних фізичних і спеціальних якостей, а також освоєння 
прикладних умінь і навичок.  
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