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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

 

У професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту (тренера з виду спорту), невід’ємним аспектом є 

професійна етика, яка займає важливе місце в системі етичного 

знання. Для успішної реалізації професійної діяльності майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту, окрім професійних 

компетентностей, необхідна педагогічна майстерність та сукупність 

важливих категорій моралі і етичних цінностей. У суспільстві під 

етичними цінностями вважають розуміння добра і зла, честі і 

совісті, відповідальності, любові до ближнього і своєї держави, 

поваги до своєї професії та інші.  

Проведений науковий аналіз сучасної літератури визначає, 

що проблема професійної етики активно вивчається науковцями, 

так Н. Борейко з співавторами у своїх роботах розглянули 

формування педагогічної культури як складову професійної етики 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, науковці 

наголосили, що «професійна етика виступає насамперед одним з 

показників педагогічної культури майбутніх фахівців» [1, с. 27]. 

В. Бралатан, Л. Гуцаленко, Н. Здирко у своєму навчальному 

посібнику, професійну етику визначають, як специфічний етичний 
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кодекс людей певної професії, автори наголошують, що сенс 

професійної етики пов’язано з гуманізацією суспільної праці, адже 

у закладених професійних етичних кодексах, гуманістичні 

імперативи мають величезне значення у загальнолюдських 

відносинах [2, с. 13, 24]. 

Романовський О., Пономарьов О.та інші у своїй роботі 

«Зміст і сутність педагогічної діяльності» досить змістовно 

проаналізували педагогічну етику та визначили, що для успішної 

діяльності, окрім професійної компетентності, педагогічної 

майстерності, велике значення мають його культура і педагогічна 

етика. Автори назвали основні категорії педагогічної етики: 

педагогічний обов’язок, педагогічна справедливість, педагогічна 

честь, педагогічний авторитет [3]. Можна погодитись з 

авторами, адже педагогічна етика несе в собі сутність моралі 

та етичних цінностей.  

Особливістю професійної етики є зв’язок конкретної групи 

людей і наявністю для цієї групи єдиних моральних правил і норм 

поведінки, які відображаються у певних документах – кодексах, 

статутах, клятвах. 

Зрозуміло, що професійна етика це теоретичне 

обґрунтування професійної моралі, яка у свою чергу визначає 

відношення фахівця до своєї професії, професійного обов’язку, 

людей які оточують і мають безпосередній зв’язок з його 

діяльністю. 
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Професійна етика у сфері фізичної культури розглядається 

і описується, як педагогічна етика та є самостійним розділом 

науки та з’єднує специфічні принципи моралі у діяльності 

тренера з виду спорту.  

Визначенням особливостей педагогічної етики майбутнього 

фахівця фізичної культури і спорту є досить актуальним, оскільки 

безпосередня взаємодія тренера з вихованцями визначає вплив на 

процес їх навчання, виховання, тренування, фізичного, 

психологічного і соціального розвитку особистості. 

Діяльність майбутнього фахівця фізичної культури і спорту 

пов’язана з високою мірою професійної відповідальності, яка 

включає в себе не тільки виконання своїх трудових обов’язків, але й 

відповідальність за здоров’я своїх вихованців, уміння спілкуватися 

з людьми різних вікових категорій: діти їх батьки, колеги тренери та 

судді, допоміжний персонал та інші. Важливою умовою для 

тренера з виду спорту находитись у відповідній спортивній формі. 

У процесі своєї професійної діяльності майбутній тренер з 

виду спорту має дотримуватись певних етичних принципів: 

законність, компетентність, справедливість, гуманність, демок-

ратичність, відповідальність, спортивна честь, почуття обов’язку, 

самокритичність, конфіденційність. 

Професійна етика майбутнього фахівця фізичної культури і 

спорту, багатьма авторами розподілена на компоненти: 

1) Моральна свідомість: етичні знання, моральні погляди,  
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рефлексія почуттів та вчинків; 

2) моральна діяльність: сфера реалізації моральної 

поведінки майбутнього фахівця; 

3) моральні відносини: єдність моральної свідомості і 

моральної діяльності, як результат міжособистісні стосунки людей 

у сфері фізичної культури і спорту. 

У висновок можна підкреслити, що професійна етика фа- 

хівця фізичної культури і спорту (тренера з виду спорту) описується 

в документі (кодексі) в якому зібрані сукупність норм і правил 

регулюючих поведінку фахівця на основі загальнолюдських 

моральних цінностей з урахуванням особливостей професії, виду 

спорту та конкретних ситуації: регулювання конфліктів та 

відповідальність за порушення діяльності.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

 

У статті розглянуто особливості професійної етики 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, розглянуті 

етичні принципи на яких базується поведінка майбутнього 

фахівця. Проаналізовані компоненти професійної етики. 

Підкреслено, що професійна етика має стати важливим 
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компонентом підготовки етики майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту. 

 

Ключові слова: професійна етика, педагогічна етика, 

фізична культура і спорт, тренер з виду спорту, майбутній 

фахівець фізичної культури і спорту. 

 

Zinchenko L. V. 

 

PECULIARITIES OF PROFESSIONAL ETHICS OF FUTURE 

SPECIALISTS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORT 

 

The article considers the features of professional ethics of future  

specialists in physical culture and sports, the ethical principles on which  

the behavior of the future specialist is based. Components of professional 

ethics are analyzed. It is emphasized that professional ethics should 

become an important component of ethics training for future specialists 

in physical culture and sports. 

 

Key words: professional ethics, pedagogical ethics, physical 

culture and sports, sports coach, future specialist in physical culture 

and sports. 
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Зинченко Л. В. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

В статье рассмотрены особенности профессиональной 

этики будущих специалистов физической культуры и спорта, 

рассмотрены нравственные принципы на которых базируется 

поведение будущего специалиста. Проанализированы компоненты 

профессиональной этики. Подчеркнуто, что профессиональная 

этика должна стать важнейшим компонентом подготовки этики 

будущих специалистов физической культуры и спорта. 

 

Ключевые слова: профессиональная этика, педагогическая 

этика, физическая культура и спорт, тренер по виду спорта, 

будущий специалист физической культуры и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


