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Формування психофізичного потенціалу професійного розвитку студента

       Психофізичні особливості майбутньої професійної діяльності значною мірою зумовлюють спрямованість професійно – прикладної фізичної підготовки студентів. В останні роки намітилася тенденція щодо розробки різного роду моделей фахівця, призначених для наочного та адекватного представлення його майбутньої професійної діяльності, ефективної підготовки.
      Багато учених здійснювали дослідження щодо підготовки студентів у вищій школі до професійної діяльності. Серед них слід зазначити праці Б.Г. Ананьєва, С.С. Вітвицької, Г.М. Коджаспірова З.Н. Курлянд, О.Н. Леонтьєва, Н.Є Мойсеюк, О.М Пєхоти, С.Л. Рубінштейна, А.В. Семенова, М.М. Фіцули  Л.І. Фрідмана, Х. Хекхаузена, Р.І. Хмелюк та інших. Проблемі формування професійно важливих якостей, якими повинні володіти випускники вищих навчальних закладів, щоб не втратити себе у світі ринкових відносин, присвячені роботи B.C Безрукова, В.І. Ільїніча, С.М. Канішевського, Р.Т. Раєвського, Ю.К. Чернової, А. Шелтона, Б.М. Шияна. Проте відсутні спеціальні дослідження щодо психофізичних особливостей професійної діяльності майбутніх інженерів – механіків з обслуговування та ремонту повітряних суден.
       Теоретичний аналіз структури фізичної готовності до професійної діяльності, дослідження специфіки інженерно – технічної діяльності фахівців з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден і авіадвигунів дозволили виявити необхідність формування компонентів фізичної готовності, у складі яких містяться інваріантні якості, які сприяють освоєнню певних дій та операцій, функцій, потенційно можливих у професійній діяльності, а також доцільність оперування поняттям «психофізичний потенціал професійного розвитку студента» (ПФППРС), під яким розуміється інтегративна властивість особистості, що включає мотиваційно - ціннісний, рефлексивний, креативний, операційно - технологічний та діяльнісний компоненти, у змісті яких знаходять вираження фізична, фізіологічна, психологічна, практико - теоретична готовність до професійної діяльності. 
       Фізичний потенціал професійного розвитку за своєю природою є системним конструктом і визначає готовність до професійної діяльності. Він характеризує потенційні (внутрішні) якості студента, трансформація яких у реальні якості визначається умовами роботи і життя: якостями «професійного середовища» та систем життєзабезпечення, станом в умовах ринкового господарства балансу попиту та пропозиції на ті чи інші види спеціальностей і кваліфікації працівників на ринку праці.
        При розгляді структури психофізичного потенціалу професійного розвитку студента можна виділити такі основні компоненти:
- мотиваційно - ціннісний (система мотивів, інтересів, установок, переконань, що формують спрямованість особистості);
- когнітивний (знання, необхідні для професійної діяльності, способи інтелектуальної діяльності, інтелектуальні якості);
- операційно - технологічний (спеціальні уміння та навички, що дозволяють вирішувати професійні завдання);
- діяльнісний (практична діяльність з освоєння цінностей фізичної культури, розвитку фізичних здібностей і якостей, в тому числі й професійно значущих і перенесення сформованих знань, способів діяльності і навичок в конкретну професійну ситуацію);
- рефлексивний (самосвідомість особистості, як розвивається "Я") компоненти. 
        Таким чином, психофізичний потенціал професійного розвитку студента є важливою передумовою ефективної цілеспрямованої професійної діяльності, її регуляції та стійкості. До структури ПППР студента належить мотиваційно – ціннісний, когнітивний, операційно - технологічний, діяльнісний, рефлексивний компоненти, які у тісному зв’язку зі змістом навчання, освіти студентів у ВНЗ, є наслідком ґрунтовної професійно – прикладної фізичної підготовки об’єктів фахового навчання.


