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Недостатня сформованість у фізичних те-
рапевтів, ерготерапевтів деонтологічних знань і 
умінь взаємодіяти у професійному середовищі з 
усіма членами реабілітаційного процесу, дотри-
муючись належних правил на норм поведінки, 
ускладнює їхнє працевлаштування за фахом та 
знижує якість виконання професійних функцій та 
обов’язків. Виявлено, що відкритими залишаються 
питання щодо моделі формування деонтологічної 
готовності означених фахівців до здійснення про-
фесійної діяльності. 

Матеріал та методи: теоретичний аналіз та 
систематизація наукових даних; структурний ана-
ліз; метод моделювання.

Деонтологічна підготовка розглядається нами 
як цілеспрямований, спеціально організований та 
керуємий педагогічний процес, спрямований на 
формування правосвідомого фахівця через фор-
мування цінностей особистості, які орієнтують її на 
набуття професійно значущих характеристик, за-
своєння деонтологічних знань, формування умінь 
і навичок дотримуватися належної нормативної 
поведінки у професійної діяльності. Результатом 
такої підготовки є деонтологічна готовність - ди-
намічний стан особистості, що дозволяє поточно 
здійснювати нормативно-правову професійну по-
ведінку при виконанні професійних функцій та 
обов’язків. Модель її формування – це структур-
не відтворення навчально-виховного процесу у 
вигляді взаємопов’язаних елементів (блоків), яке 
допомагає візуалізувати зміст та процесуальну 
частину навчання, а також створити уявлення про 
очікуваний результат – деонтологічну готовність.

Нами розроблена модель формування де-
онтологічної готовності, яка включає цільовий, 
змістово-технологічний, діагностичний та резуль-
тативний блоки. Її реалізація передбачає досяг-
нення очікуваного результату шляхом підвищення 
мотивації до навчальної діяльності, спрямованості 
інтересів і потреб до формування деонтологічної 
позиції по відношенню до суб’єктів професійної 
діяльності; формування цілісної системи деонто-
логічних знань та умінь побудови деонтологічних 
відносин; розвиток професійно значущих індивіду-
альних якостей та формування професійної спря-
мованості особистості.

Ключові слова: нормативна поведінка, етичні 
норми, моральні вимоги, реабілітаційне втручан-
ня, деонтологічні відносини.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано в меж-
ах науково-дослідної роботи кафедри здоров’я, 
фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії На-
вчально-наукового інституту фізичної культури 
Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка «Теоретико-методологічні і 
організаційно-методичні проблеми здоров’я, фі-
зичної реабілітації та корекційної педагогіки», № 
держ. реєстрації 0115U005933. 

Вступ. Реорганізація галузі охорони здоров’я, 
яка управляє професійною діяльністю фахівців з 
фізичної терапії, ерготерапії та регулює її, а та-
кож реформування системи вищої освіти вимагає 
перегляду основної мети професійної підготовки 
означених фахівців та змісту їх навчання.
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Враховуючи, що основним завданнями їх про-
фесійної діяльності є профілактика, розвиток або 
комплексне відновлення організму людини різних 
вікових груп із ортопедичними, неврологічними та 
соматичними захворюваннями та ушкодженнями, 
а головним суб’єктом цієї діяльності виступає лю-
дина: пацієнт/клієнт, члени його родини або опі-
куни, а також інші спеціалісти галузі, відкритими 
залишаються питання сформованості у фахівців 
з фізичної терапії, ерготерапії умінь взаємодіяти у 
професійному середовищі з усіма членами реабі-
літаційного процесу, дотримуючись належних пра-
вил на норм поведінки. 

У науковій представлені результати наукових 
досліджень, які розкривають окремі теоретичні ас-
пекти етики та деонтології фізичних терапевтів, ер-
готерапевтів, як фахівців галузі охорони здоров’я.

Так, проблеми формування етико-гуманістич-
них рис фізичних терапевтів, ерготерапевтів до 
практичної діяльності в процесі фахової підготовки 
представлені у роботі О. Андрійчук [1]; питання де-
онтологічних аспектів роботи фізичного реабіліто-
лога в педіатрії розкриваються у роботах А. А. Аки-
мової, О. Н. Авраменко [2]; вивчення відповідності 
етичних та моральних вимог професії фізичного 
реабілітолога до положень болонської декларації 
здійснювалося С. І. Городинським [3]; аналіз психо-
лого-педагогічних умов етичних та деонтологічних 
аспектів діяльності фізичного терапевта представ-
лені у роботах А. Михальського, Ю. Михальської, 
В. Молєва [4]; формуванню професійно-значущих 
якостей у майбутніх реабілітологів присвячені ро-
боти О. Гомонюк [5]; формуванням професійних 
компетентностей майбутніх фахівців з фізичної 
терапії на засадах біоетики займалися В. І. Че-
бан, Л. Г. Чебан [6]; питання професійної ідентич-
ності фахівців з фізичної терапії, ерготерапії та їх 
формування висвітлюються у роботах Ю. Копо-
чинської [7] та Н. С. Дмітрієвої [8]; використання 
концептуальних карт для вивчення питань профе-
сійної етики у клінічній практиці фізичного терапев-
та представлені у роботах M. Aguilas-Rodrigues, 
E. Marques-Sule, R. Faubel-Cava [9]; біотичні та де-
онтологічні підходи до нового кодексу професійної 
етики для ерготерапевтів розглядалися Leonardo 
Correa Figueiredo із співавторами [10].

Таким чином, у науковій літературі відсутні 
дані щодо формування деонтологічної готовності 
майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, 
як однієї із складових цієї підготовки, та розробки 
цілісної моделі її формування.

Метою дослідження стала розробка та тео-
ретичне обґрунтування структурно-функціональ-
ної моделі формування деонтологічної готовності 
майбутніх фізичних терапевтів, ерготерапевтів до 
здійснення професійної діяльності.

Матеріал та методи дослідження. Об’єктом 
дослідження виступає процес професійної підго-
товки майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ер-
готерапії. Предметом дослідження є модель фор-
мування деонтологічної готовності майбутніх фа-
хівців з фізичної терапії, ерготерапії до здійснення 
професійної діяльності. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та 
систематизація наукових даних сучасної вітчиз-
няної психолого-педагогічної, методичної та спе-
ціально-профільованої літератури для вивчення 
актуальності та стану розробленості окресленої 
проблеми; структурний аналіз для визначення 
структури деонтологічної готовності з її складо-
вими компонентами; метод моделювання для 
розробки моделі формування деонтологічної го-
товності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, 
ерготерапії до здійснення професійній діяльності.

Результати дослідження. Вивчення особли-
востей професійної діяльності фізичних терапев-
тів, ерготерапевтів, та аналіз професійних функцій 
та завдань, які вирішуються ними в процесі цієї ді-
яльності, було встановлено, що деонтологічна під-
готовка виступає важливою складовою загальної 
професійної підготовки означених фахівців, яка 
будується на встановленні певних професійних 
взаємин між усіма учасниками реабілітаційного 
процесу. 

Як соціальна системи, деонтологічна підготов-
ка фахівців з фізичної терапії, ерготерапії склада-
ється із певної кількості дієвих осіб, які перебува-
ють у взаємодії один із одним у різноманітних си-
туаціях професійного спілкування, а їх відношення 
до ситуації, а також один до одного, будуються на 
деонтологічних відносинах та професійних ціннос-
тях. У сфері охорони здоров’я, якій підпорядкову-
ються фахівці з фізичної терапії, ерготерапії, така 
поведінка обумовлюється медичною деонтологією 
(адже на сьогодні у науковій термінології не існує 
поняття «реабілітаційна деонтологія»), де провід-
ними деонтологічними ціннісними установками є: 
пацієнт/клієнт - людина, особистість, а не організм 
або система органів; допомога пацієнту - це спо-
сіб забезпечення прав та свобод особистості; фун-
даментальними принципами медичної деонтології 
є автономність індивіда, свобода волі та вибору, 
інформаційна згода; від фахівця вимагається осо-
бливий творчий, диференційний, гуманний, орієн-
тований на пацієнта [11].

Таким чином, деонтологічна підготовка фізич-
них терапевтів, ерготерапевтів повинна здійсню-
ватися з урахуванням соціально визнаних норм та 
особливостей професійної діяльності даних фахів-
ців [12].

У даному дослідженні деонтологічна підготов-
ка розглядається як цілеспрямований, спеціально 
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організований та керуємий педагогічний процес, 
спрямований на формування правосвідомого фа-
хівця через формування цінностей особистості, 
які орієнтують її на набуття професійно значущих 
характеристик, засвоєння деонтологічних знань 
та формування умінь і навичок дотримуватися на-
лежної нормативної поведінки у процесі здійснен-
ня різних видів професійної діяльності. 

Результатом деонтологічної підготовки є деон-
тологічна готовність майбутніх фахівців, яку ми ро-
зуміємо як динамічний стан особистості, який до-
зволяє поточно здійснювати нормативно-правову 
професійну поведінку при виконанні професійних 
обов’язків та пошуку шляхів розв’язання професій-
них завдань та проблем в роботі із усіма об’єктами 
майбутньої трудової діяльності, та формується під 
час оволодіння відповідними професійно-орієнто-
ваними знаннями нормативно-правового, психоло-
го-педагогічного та клінічного характеру. 

Проведений структурний аналіз дав змогу 
представити зміст деонтологічної готовності май-
бутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії у 
вигляді чотирьох складових елементів, серед яких: 
мотиваційно-ціннісний, когнітивний, особистісно-
рефлексивний та поведінковий.

Мотиваційні-ціннісний компонент деонтоло-
гічної готовності включає в себе сукупність про-
фесійних ціннісних орієнтації, внутрішніх вподо-
бань, потреб, спонукань та особистісних інтересів, 
спрямованих на прагнення займатися реабіліта-
ційною діяльністю та взаємодіяти з об’єктами цієї 
діяльності на засадах деонтологічного підходу. 
Виокремлюючи його, ми враховували, що моти-
вація є рушійною силою для виникнення потреби 
у особистості «здійснювати ті чи іншу діяльність 
незалежно від прямого або непрямого зв’язку з 
будь-якою винагородою» [13]. Поєднання внутріш-
ньої позитивної мотивації та цінностей особистості 
спрямовує майбутнього фахівця відноситися з ін-
тересом до навчання та усвідомлено готуватися 
до майбутньої професійної діяльності.

Когнітивний компонент передбачає засвоєння 
специфічних деонтологічних знань щодо мораль-
но-етичних норм та правил професійної поведін-
ки фізичними терапевтами, ерготерапевтами при 
здійсненні різних видів фахової діяльності.

Виокремлення особистісно-рефлексивного 
компоненту обумовлене необхідність розвитку 
професійно важливих якостей особистості фізич-
ного терапевта, які забезпечують усвідомлене та 
відповідальне ставлення до обраної професії, се-
ред яких: саморефлексія та взаєморефлексія, які 
розкривають здатність особистості до самоаналізу 
своєї діяльності, поведінки та власних досягнень.

Поведінковий компонент передбачає форму-
вання цілісної системи умінь та навичок (комуніка-

тивних, організаційних та гностичних) здійснювати 
належну нормативну поведінку у ході професійної 
взаємодії з усіма учасниками реабілітаційного про-
цесу. 

Для створення результативної моделі фор-
мування деонтологічної готовності майбутніх фа-
хівців з фізичної терапії, ерготерапії необхідно 
провести ґрунтовний термінологічний аналіз клю-
чових дефініцій дослідження: «моделювання» і 
«модель».

Моделювання у науковій літературі розгляда-
ється як:

– метод створення спрощеної копії реального 
об’єкта чи явища [14];

– спосіб наукового пізнання будь-якого об’єкту 
або явища, який спрямовується на розв’язання 
тих завдань, які не можуть бути вирішені, 
розв’язані у реальному часі, наприклад, коли 
його існування піддається сумніву [12].

Виходячи із розуміння змісту самого поняття, 
метод моделювання (від франц. modeler – ліпити, 
формувати) полягає у:

– теоретичному чи практичному дослідженні 
об’єкта, в якому безпосередньо вивчається не 
сам об’єкт пізнання, а допоміжна штучна або 
природна система, яка перебуває в деяких 
об’єктивних відносинах із об’єктом пізнання, 
здатна його замінювати в певному відношен-
ні та яка дає при його дослідженні в кінцевому 
підсумку інформацію про сам модельований 
об’єкт [15].

– дослідженні явищ і процесів, що ґрунтуєть-
ся на заміні конкретного об’єкта досліджень 
(оригінала) іншим, подібним до нього - (модел-
лю) [14].

Результатом моделювання виступає модель, 
яка розглядається як штучно створений елемент 
навчально-педагогічного процесу з метою його як-
найкращого пізнання, а також «швидкому розгляду 
основних сторін проблеми, чітко виражають за-
гальну картину зв’язків і відносин основних сторін 
та ознак [16].

До основних функцій моделей відносять пізна-
вальні та прагматичні. Вони можуть використову-
ватися як засоби: осмислення дійсності; формаль-
ного опису причинно-наслідкових зв’язків та струк-
тури системи; навчання, імітації та прогнозування 
поведінки системи; імітаційного експерименту; 
використання в задачах управління та оптимізації 
[17].

У моделі відтворюються властивості, зв’язки, 
тенденції досліджуваних систем і процесів, що дає 
змогу оцінити їх стан, зробити прогноз, прийняти 
обґрунтоване рішення [18]. Найчастіше педагогіч-
ну модель представляють у вигляді схематичного 
відтворення частини освітнього процесу. А, отже, 
як схема, вона повинна мати відповідні складо-
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ві, серед яких: мета підготовки фахівця, зміст на-
вчання і виховання, дидактичні умови розв’язання 
завдань педагогічного процесу, його суб’єкти, тех-
нічні засоби навчання та форми організації педа-
гогічної діяльності [19], а також - оцінка та само-
оцінка результатів підготовки і готовності майбутніх 
фахівців [20, 21]. 

Поряд з цим, цілісність цієї схеми - моделі 
забезпечується обов’язковими тісними взаємо-
зв’язками між усіма визначеними складовими, які, 
окрім того, надають їй також і відносну самостій-
ність як системи [22].

У своїх наукових працях З. В. Туряниця під-
креслює: для того, щоб модель відповідала своєму 
призначенню, недостатньо її просто створити.

На переконання групи науковців, вона пови-
нна: відповідати певним вимогам, що забезпечу-
ють її функціонування, а саме: 

– достатня ступінь узгодженості моделі із серед-
овищем, у якому їй доведеться функціонувати; 
простота моделі; адекватність моделі, що озна-
чає можливість із її допомогою досягнути по-
ставленої [17];

– володіти певними характеристиками: а) мо-
дель повинна складати комплексну систему 
взаємопов’язаних елементів (принципів, зміс-
ту, форм, методів, засобів, новітніх підходів, 
функцій), які при створенні педагогічних умов 
забезпечують якісну професійну діяльність 
студентів; б) структура моделі повинна ство-
рювати можливості контролю досягнень сту-
дентів на всіх стадіях роботи щодо їх готовності 
до професійної діяльності; в) модель повинна 
надавати можливості для активного втручання 
з метою своєчасної корекції освітнього проце-
су [23].

Таким чином, моделювання деонтологічної 
готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії 
розглядається нами як метод проектування на-
вчально-педагогічного процесу з урахуванням 
специфіки майбутньої професійної діяльності та 
цільової спрямованості для максимального на-
ближення до очікуваного результату: формування 
правосвідомого фахівця у відповідності до вимог, 
які пред’являються суспільством на нормативному 
рівні, а модель - як структурне його відтворення 
у вигляді взаємопов’язаних блоків, що допомагає 
візуалізувати зміст та процесуальну частину на-
вчання, а також створити уявлення про очікуваний 
результат – деонтологічну готовність. 

У ході дослідження нами була розроблена мо-
дель формування деонтологічної готовності озна-
чених фахівців до здійснення професійної діяль-
ності. 

Теоретичне обґрунтування структурної скла-
дової даної моделі відбувалося з урахуванням 
кваліфікаційних вимог до фахівців, зазначених 

у відповідних нормативно-правових документах 
(процесуальна основа даної моделі): законі Украї-
ни «Про вищу освіту» та наказу МОЗ України «Про 
внесення змін до Довідника кваліфікаційних харак-
теристик професій працівників», державному та 
галузевому стандарту вищої освіти України (галузі 
знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227.1 
та 227.2 «Фізична терапія» та «Ерготерапія» від-
повідно), які дозволили сформулювати мету та за-
вдання освітнього процесу у напрямку формуван-
ня деонтологічної готовності майбутнього фахівця; 
а також навчальними планами та навчально-ме-
тодичними комплексами, які обумовили змістову 
основу даної моделі.

Отже, розроблена модель дає змогу уяви-
ти процес формування деонтологічної готовності 
майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії 
як цілісну систему, яка включає наступні структурні 
блоки: цільовий (мета та завдання), змістово-тех-
нологічний (методологічні підходи, педагогічні умо-
ви, принципи, етапи формування деонтологічної 
готовності, форми, методи та засоби організації 
навчальної діяльності студентів), діагностичний 
(визначення критеріїв та показників вимірювання 
визначеного об’єкту, визначення рівнів сформова-
ності та якісна ї характеристика) та результатив-
ний (деонтологічна готовність).

Метою розробленої моделі є формування де-
онтологічної готовності майбутніх фахівців з фізич-
ної терапії, ерготерапії до здійснення професійної 
діяльності.

Конкретизуючи мету процесу формування 
означеної готовності, нами були окреслені відпо-
відні завдання, серед яких:

– підвищення мотивації фізичних терапевтів, ер-
готерапевтів до навчальної діяльності, а також 
спрямованості інтересів і потреб до формуван-
ня деонтологічної позиції по відношенню до 
усіх суб’єктів майбутньої професійної діяль-
ності різних ієрархічних рівнів;

– формування цілісної системи деонтологічних 
знань, необхідних для здійснення належної 
професійної поведінки у професійної діяльнос-
ті;

– розвиток професійно значущих індивідуальних 
якостей та формування професійної спрямо-
ваності особистості;

– розвиток умінь та формування досвіду побу-
дови деонтологічних відносин у процесі про-
фесійної взаємодії із усіма суб’єктами різних 
ієрархічних рівнів.

Теоретико-методологічною основою педагогіч-
ної моделі у напрямку формування деонтологічної 
готовності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, 
ерготерапії до здійснення професійної діяльності 
виступають підходи та принципи.
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Ключовими методологічними підходами в да-
ному дослідженні стали: системний, аксіологічний, 
особистісний, деонтологічний та компетентністний 
підходи.

В основі процесу навчання покладено систе-
му перевірених практикою загальнодидактичних 
принципів: наочності, систематичності та послі-
довності, доступності, посильності, активності та 
свідомості, науковості, індивідуалізації, колектив-
ності, проблемності, розвиваючого навчання) та 
специфічних принципів (принцип соціальної обу-
мовленості, принцип гуманізації, принцип міцності 
засвоєння знань, принцип практичної спрямова-
ності навчання, принцип ситуативності).

З метою підвищення якості організації освіт-
нього процесу була визначена сукупність педаго-
гічних умов.

Педагогічні умови - це особливості організації 
навчально-виховного процесу у вищому навчаль-
ному закладі, які детермінують результати вихо-
вання, освіти та розвитку особистості студента, 
об’єктивно забезпечують можливість їх досягнен-
ня [24], та повинні відображати зміст моделі підго-
товки, забезпечувати етапність процесу підготовки, 
обиратися з педагогічних засобів, що підвищують 
ефективність підготовки, моделювання комплексу 
педагогічних засобів повинно базуватися на за-
кономірностях професійної підготовки, являтися 
необхідними і достатніми [25].

У даному дослідженні такими умовами стали:
– удосконалення змісту професійної освіти шля-

хом посилення міжпредметних зв’язків;
– підвищення мотиваційного потенціалу студен-

тів до навчальної діяльності в цілому та засво-
єння деонтологічних знань щодо правил і норм 
професійної поведінки;

– створення самоосвітнього середовища та 
спрямування студентів до самореалізації у 
професійній діяльності.

Відповідно до визначених компонентів деон-
тологічної готовності були сформульовані критерії 
(мотиваційний, теоретичний, особистісний, праксі-
ологічний) та показники (характер і рівень сфор-
мованості мотивації, сформованість професійних 
знань і умінь, рівень прояву і характер емпатії, та 
самооцінка себе як професіонала, рівень актив-
ності і оптимізму), а також охарактеризовані рівні 
сформованості готовності (творчий, достатній та 
базовий), які є надійними діагностичними інстру-
ментами для відслідковування дієвості впливу 
структурно-функціональної моделі на формування 
деонтологічної готовності досліджуваних фахівців.

Зміст навчання складають сукупність дис-
циплін загального та професійно-орієнтованого 
блоків, які, на нашу думку, сприяють формуванню 
ґрунтовних теоретичних знань та практичних умінь 
у напрямку деонтологічної готовності фахівців з фі-

зичної терапії, ерготерапії, серед яких: українська 
мова за професійним спрямуванням, психологія, 
основи практичної діяльності у фізичній терапії, 
ерготерапії, основи фізичної терапії, основи ерго-
терапії, спеціальна педагогіка, професійна етика 
та деонтологія, спеціальна педагогіка, науково-до-
казова практична діяльність у фізичній терапії та 
ерготерапії.

Основними формами організації навчальної 
діяльності майбутніх фахівців з фізичної терапії, 
ерготерпії стали такі: лекції, семінарські та прак-
тичні заняття, самостійна та індивідуальна робота 
студентів, тренінги, клінічна практика.

З метою оптимізації навчально-виховного 
процесу при організації та проведенні вище за-
значених форм навчальної діяльності застосову-
валися проблемні, проектні, інтерактивні методи 
та сучасні технічні засоби навчання: інтернет-ре-
сурси, мультимедійні засоби подання навчальної 
інформації для підвищення якості її сприйняття, 
комп’ютерне тестування рівня сформованості те-
оретичних знань та інші інноваційні технології реа-
білітаційної роботи.

Результатом упровадження розробленої нами 
моделі є сформованість деонтологічної готовності 
майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії 
до здійснення професійної діяльності.

Обговорення отриманих результатів. Тео-
ретичний аналіз сучасної науково-методичної літе-
ратури дав змогу виявити, що у межах професійної 
підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, 
ерготерапії поза увагою залишаються питання їх 
деонтологічної готовності до здійснення профе-
сійної діяльності, що підтверджується відсутністю 
морально-етичного кодексу і норм належної пове-
дінки таких фахівців, а також моделей та методик 
формування деонтологічної готовності у процесі 
навчальної діяльності. 

У процесі структурного аналізу було визначе-
но найбільш значущі, на нашу думку, складові де-
онтологічної готовності, яка включає мотиваційно-
ціннісний, когнітивний, особистісно-рефлексивний 
та поведінковий компоненти. Означені структурні 
компоненти спрямовані на формування ціннос-
тей особистості, засвоєння знань деонтологічного 
спрямування та умінь поточно їх застосовувати в 
процесі трудової діяльності, а також розвиток про-
фесійно важливих якостей особистості майбутніх 
фахівців. Розроблена нами модель формування 
означеної готовності будувалася з урахуванням 
тих факторів, від яких залежить динаміка її форму-
вання (затребуваність деонтологічної готовності у 
майбутній професійній діяльності, кваліфікаційна 
відповідність кадрового складу, матеріально-тех-
нічна база, особливості освітнього середовища). 
Виокремлення складових елементів розробленої 
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моделі відбувалося з урахуванням ключових мето-
дологічних підходів, загально-дидактичних та спе-
цифічних принципів, вимог щодо удосконалення 
змісту освіти, застосування сучасних засобів, мето-
дів, форм і технологій навчання, які забезпечують 
професійне зростання майбутніх фахівців. Форму-
вання означеної готовності має рівневу структуру 
(творчий, достатній та базовий), а для оцінювання 
кожного з визначених компонентів готовності обра-
ні відповідні критерії і показники. Практичне упро-
вадження розробленої нами моделі формування 
деонтологічної готовності дає підстави припусти-
ти, що її реалізація сприятиме досягненню високо-
го рівня деонтологічної готовності та оптимальної 
адаптації до умов професійної діяльності та успіш-
ного вирішення професійних завдань і розв’язання 
непередбачуваних ситуацій.

Висновки
1. Аналіз сучасної літератури дозволив встанови-

ти відсутність наукових даних щодо формуван-
ня деонтологічної готовності майбутніх фахів-
ців з фізичної терапії, ерготерапії, що обумови-
ло актуальність даного дослідження. 

2. Деонтологічна підготовка розглядається нами 
як цілеспрямований, спеціально організований 
та керуємий педагогічний процес, спрямова-
ний на формування правосвідомого фахівця 
через формування цінностей особистості, які 
орієнтують її на набуття професійно значу-
щих характеристик, засвоєння деонтологічних 
знань та формування умінь і навичок дотри-
муватися належної нормативної поведінки у 
процесі здійснення різних видів професійної 
діяльності. Результатом такої підготовки є де-
онтологічна готовність майбутніх фахівців, яку 
ми розуміємо як динамічний стан особистості, 
що дозволяє поточно здійснювати норматив-
но-правову професійну поведінку при вико-
нанні професійних обов’язків та пошуку шляхів 

розв’язання професійних завдань та проблем 
в роботі із усіма об’єктами майбутньої трудової 
діяльності, та формується під час оволодіння 
відповідними професійно-орієнтованими зна-
ннями нормативно-правового, психолого-педа-
гогічного та клінічного характеру. 

3. Структурний аналіз дозволив визначити струк-
туру означеної готовності, де виділено чотири 
складових компоненти (мотиваційно-ціннісний, 
когнітивний, особистісно-рефлексивний та по-
ведінковий).

4. Модель формування деонтологічної готовнос-
ті майбутніх фахівців з фізичної терапії - це 
структурне відтворення навчально-виховного 
процесу у вигляді взаємопов’язаних структур-
них блоків, яке допомагає візуалізувати зміст 
та процесуальну частину навчання, а також 
створити уявлення про очікуваний результат – 
деонтологічну готовність.

5. Розроблена модель формування деонтологіч-
ної готовності майбутніх фахівців з фізичної 
терапії, яка включає наступні структурні бло-
ки: цільовий (мета та завдання), змістово-тех-
нологічний (методологічні підходи, педагогічні 
умови, принципи, етапи формування деонто-
логічної готовності, форми, методи та засоби 
організації навчальної діяльності студентів), 
діагностичний (визначення критеріїв та по-
казників вимірювання визначеного об’єкту, 
визначення рівнів сформованості та якісна ї 
характеристика) та результативний (деонтоло-
гічна готовність), які спрямовані на оптимізацію 
освітньої процесу з метою досягнення окрес-
леної мети.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у практичній реалізації розробленої моделі 
в навчально-виховному процесі бакалаврів спеці-
альності «Фізична терапія, ерготерапія» та подаль-
шому ґрунтовному аналізі отриманих результатів.
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УДК 378.016.091.33:614.253.1-057.875
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕОНТОЛОГИЧЕсКОЙ ГОТОВНОсТИ 
БУДУЩИх сПЕЦИАЛИсТОВ ПО ФИЗИЧЕсКОЙ ТЕРАПИИ, 
ЭРГОТЕРАПИИ К ОсУЩЕсТВЛЕНИЮ ПРОФЕссИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОсТИ
Беспалова О., Закаляк Н., Колесник А., Ситовский А., Савчук И.
Резюме. Низкий уровень формирования у физических терапевтов, эрготерапевтов деонтологичес-

ких знаний и умений взаимодействовать в профессиональной среде со всеми членами реабилитаци-
онного процесса, соблюдая соответствующие меры на норм поведения, затрудняет их трудоустрой-
ства по специальности и снижает качество выполнения профессиональных функций и обязанностей. 
Выявлено, что открытыми остаются вопросы относительно модели формирования деонтологической 
готовности указанных специалистов к осуществлению профессиональной деятельности. Материал и 
методы: теоретический анализ и систематизация научных данных; структурный анализ; метод модели-
рования.

Деонтологическая подготовка рассматривается нами как целенаправленный, специально 
организованный и управляемый педагогический процесс, направленный на формирование правосоз-
нательного специалиста через формирование ценностей личности, которые ориентируют ее на при-
обретение профессионально значимых характеристик, усвоение деонтологических знаний, формиро-
вание умений и навыков придерживаться надлежащего нормативного поведения в профессиональной 
деятельности. Результатом такой подготовки является деонтологическая готовность - динамическое 
состояние личности, позволяет в настоящее время осуществлять нормативно-правовую профессио-
нальное поведение при выполнении профессиональных функций и обязанностей. Модель ее форми-
рования - это структурное воспроизведение учебно-воспитательного процесса в виде взаимосвязанных 
структурных блоков, которое помогает визуализировать содержание и процессуальную часть обучения, 
а также создать представление об ожидаемом результате - деонтологическую готовность.

Нами разработана модель формирования деонтологической готовности, которая включает целе-
вой, содержательно-технологический, диагностический и результативный блоки. Ее реализация пред-
полагает достижение ожидаемого результата путем повышения мотивации к учебной деятельности, 
направленности интересов и потребностей к формированию деонтологической позиции по отношению 
к субъектам профессиональной деятельности; формирование целостной системы деонтологических 
знаний и умений построения деонтологических отношений; развитие профессионально значимых 
индивидуальных качеств и формирования профессиональной направленности личности.

Ключевые слова: нормативное поведение, этические нормы, моральные требования, реабилита-
ционное вмешательство, деонтологические отношения. 

UDC 378.016.091.33:614.253.1-057.875 
Model of the Formation of Deontological Readiness of Future Physical 
and Occupational Therapists for the Implementation of Professional Activities
Bespalova O., Zakalyak N., Kolesnik А., Sitovskyi А., Savchuk I.
Abstract. In the course of terminological analysis, the content of the concepts “modeling” and “model” was 

substantiated, the author’s model of formation of deontological readiness of future physical and occupational 
therapists for professional activity was theoretically substantiated and developed, aimed at improving the 
quality of professional training in the formation of deontological behavior.

Material and methods: theoretical analysis and systematization of scientific data of modern domestic 
psychological-pedagogical, methodical and specially-profiled literature for studying the relevance and state of 
development of the outlined problem; structural analysis to determine the structure of deontological readiness 
with its constituent components; modeling method for the development of a model for the formation of 
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deontological readiness of future bachelors in physical therapy, occupational therapy to carry out professional 
activities.

Results and discussion. The model includes target (purpose and tasks), content-technological 
(methodological approaches, pedagogical conditions, principles, stages of formation, forms, methods and 
means of organizing students’ learning activities), diagnostic (criteria, indicators and levels of formation) 
and effective (deontological readiness), which are aimed at optimizing the educational process of students. 
The purpose of the developed model is to form deontological readiness of future physical and occupational 
therapists for professional activity. The tasks included: increasing the motivation of physical and occupational 
therapists to educational activities in general and mastering the theoretical basis of deontological knowledge 
in particular, as well as the orientation of interests and needs to form a deontological position in relation to the 
subjects of professional activity; formation of a holistic system of deontological knowledge necessary for the 
implementation of appropriate professional conduct in professional activities; development of professionally 
significant individual qualities and formation of professional orientation of personality; development of skills 
and formation of experience in building deontological relations in the process of professional interaction. 
Theoretical and methodological basis were: systemic, axiological, personal, deontological and competency 
approaches; general didactic (clarity, systematicity and consistency, accessibility, feasibility, activity and 
consciousness, science-based, individualization, collectivity, problems, developmental learning) and specific 
(principle of social conditionality, principle of humanization, principle of strength of knowledge acquisition, 
principle of practical orientation of learning, and situation-based) principles. Criteria (motivational, theoretical, 
personal, praxiological) and indicators were determined in accordance with the structural components of 
deontological readiness.

Conclusion. The practical implementation of the developed model for the formation of their deontological 
readiness will increase the level of professional competence of these specialists.

Keywords: modeling, deontology, professional behavior, ethical norms, physical therapists, occupational 
therapists.
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