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РОЛЬ І МІСЦЕ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
 

Анотація. У статті представлено роль і місце диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх 
фахівців фізичної культури і спорту. Аналіз різних підходів до визначення дефініції «диференційований підхід» у ЗВО дозволяє 
виділити таку її особливість – диференційований підхід потребує врахування різних індивідуальних характеристик майбутніх 
фахівців, їхнього суб’єктного досвіду для організації відповідних сталих (або тимчасових) типологічних груп майбутніх 
фахівців з метою створення оптимальних умов для розвитку у них задатків, нахилів, інтересів, самореалізації, що передбачає 
диференціацію змісту навчального матеріалу, методів і форм навчання та ін. Майбутні фахівці з ФКіС суттєво 
відрізняються за багатьма показниками: станом здоров’я, рівнем фізичного розвитку, рівнем біологічного розвитку, рівнем 
сформованості та функціонування різних органів і систем організму тощо.  Мету диференційованого фізичного виховання 
людини можемо визначити як складову цілеспрямованого формування особистості, основу якої складає досягнення 
фізкультурної досконалості шляхом розвитку індивідуальних фізкультурно-спортивних потреб і здібностей. В умовах 
освітніх закладів така організація вимагає створення спеціальних науково обґрунтованих умов, відповідного освітнього 
середовища. Новітні технології диференційованого навчання повинні бути спрямовані на забезпечення рівних можливостей 
отримання якісної фізкультурної освіти незалежно від будь-яких чинників індивідуального розвитку. Отже, 
диференційований підхід у підготовці фахівців ФКіС – комплекс організаційно-педагогічних заходів, спрямованих на залучення 
майбутніх фахівців ФКіС до рухової активності та занять спортом на основі обліку індивідуальних відмінностей в стані 
здоров’я, рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості, мотивації фізкультурно-спортивної діяльності, а також 
гендерних відмінностей, створення на основі цих особливостей гомогенних груп та варіативність фізичної підготовки в цих 
групах. 

Ключові слова: диференціація, майбутні фахівці фізичної культури і спорту; диференційований підхід; професійна 
підготовка. 

 
Постановка проблеми. У системі сучасних євроінтеграційних процесів освітній простір України набуває нових характерних 

ознак: упровадження в практику діяльності вищої школи ефективних моделей, новітніх технологій організації навчально-
виховного процесу, що забезпечують високий рівень професійної діяльності та особистісних якостей майбутнього фахівця. Це 
вимагає переосмислення й пошуку нових організаційних форм і методів навчання, які покращили б його якість та ефективність, 
розширили та поглибили зміст професійної підготовки, а тому актуалізує соціальний запит на професійну підготовку таких 
фахівців, які б забезпечили раціональне використання людиною рухових можливостей на основі знань про механіку рухів 
людини, умінь аналізувати рухи та обирати з них раціональні для конкретного виду рухової активності, навичок професійної 
рухової дидактики, що у контексті професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту (ФКіС) інтегрується у кінезіологічну 
компетентність. 

При цьому пізнання функціональних та рухових можливостей доцільно у відповідності до диференційованого підходу, в 
основу якого покладено пристосування освітнього процесу до індивідуальних можливостей за рахунок диференціації методів, 
засобів, інтенсивності навчальної діяльності відносно груп, утворених з приблизно однакових за рівнем підготовленості. 
Проблема реалізації диференційованого підходу в процесі фізичного виховання визнається важливою і актуальною, оскільки 
очевидними є ознаки, що лежать в основі диференціації: стан здоров’я, рівень фізичного розвитку, конституційний тип, рівень 
фізичної підготовленості, рівень біологічного розвитку, властивості нервової системи, темперамент тощо. Облік вищезазначених 
показників має важливе значення для вдосконалення рухових здібностей, оскільки це дозволяє планувати навчально-
тренувальний процес майбутніх фахівців ФКіС науково обґрунтовано, що сприятиме підвищенню його ефективності. 

Аналіз актуальних досліджень. Нормативну основу дослідження становлять концептуальні положення: Закону України 
«Про вищу освіту» (2014 р.); Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» (2015 р.); Національної стратегії з оздоровчої рухової 
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активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» (2016 р.); Постанови 
Кабінету міністрів «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 
2020 року» (2017 р.); Закону України «Про освіту» (2017 р.); Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (1993 р.) та ін.  

Теоретичною основою дисертації послугували фундаментальні положення теорії систем та розвитку освітніх систем, 
концептуальні положення щодо професійної підготовки майбутнього фахівця, психолого-педагогічні закономірності організації 
освітнього процесу, теоретичні засади професійної підготовки фахівця, зокрема дослідження, у яких окреслено концептуальні 
основи професійної підготовки фахівців у галузі фізичної культури і спорту (О. Ажиппо, П. Джуринський, О. Печко, В. Приходько, 
Н. Бєлікова, Ю. Лянной, О. Томенко, С. Хазова та ін.); розкрито специфіку реалізації диференціації в процесі фізичної підготовки 
(В. Арефьєв, І. Глазирін, А. Сітовський, І. Боднар, Я. Кравчук, О. Аксьонова, А. Уваров, М. Галай та ін.). 

Мета статті. Розкрити роль і місце диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту. 

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, узагальнення, систематизація – для вивчення філософської, психолого-
педагогічної, методичної літератури, нормативно-правових документів, що регламентують діяльність ЗВО, дисертаційних робіт з 
метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; класифікація, систематизація та узагальнення наукових даних; 
емпіричні – діагностичні (опитування, спостереження, бесіди, анкетування, тестування) – для вивчення педагогічного досвіду 
щодо досліджуваного педагогічного явища. 

Виклад основного матеріалу.  Професійна діяльність фахівця з фізичної культури та спорту в сучасних умовах висуває 
особливі вимоги до таких фахівців, серед яких надзвичайно значущими є теоретичні знання організації навчально-виховного 
процесу; володіння комплексом умінь і навичок та врахування вікових й індивідуальних особливостей тих, хто навчається, 
розвиток їхніх фізичних здібностей;  аналіз педагогічних фактів та прогнозування результатів навчально-тренувальної діяльності; 
використання в навчально-тренувальному процесі ефективних засобів для досягнення максимально можливого спортивного 
результату; спрямованість на постійне самовдосконалення, підвищення професійної майстерності та загальнокультурного рівня 
[11]. Функціональними обов’язками фахівця з фізичної культури та спорту є проведення занять із фізичного виховання, спортивно-
масової, рекреаційної та оздоровчої роботи, менеджменту фізичної культури і здійснення своєї професійної діяльності у середніх 
та дошкільних закладах освіти, фізкультурних і спортивних організаціях.  

Фахівець з фізичної культури та спорту може обіймати такі посади у державних, громадських, приватних та інших 
установах: учитель, викладач фізичного виховання у школі, училищі тощо; тренер, тренер-викладач з обраного виду спорту в 
ДЮСШ, ШВСМ; інструктор фізичної культури в дошкільному закладі; методист із фізичної культури; інструктор (організатор) 
спортивно-масової роботи на виробництві, приватній фірмі чи за місцем проживання; фахівець з експлуатації спортивних споруд; 
працівник державних або громадських органів управління фізичною культурою; працівник спортивних клубів, спортивно-
оздоровчих таборів відпочинку [11].  

Види професійної діяльності і професійних функцій, які формуються у системі професійної підготовки майбутніх фахівців 
фізичного виховання і спорту виокремлює у своїх працях Л. Сущенко [14]. Типологія видів професійної діяльності, визначена 
ученою, вдало розкриває специфіку системи професійних функцій фахівців фізичного виховання і спорту: діагностична, 
реабілітаційна, репродуктивна, спортивна, освітянська, профілактична, організаційна [14, с. 220].   

Отже, специфіка професійної підготовки майбутнього фахівця фізичної культури і спорту ґрунтується на об’єктивних 
закономірностях формування рухових умінь і навичок, розвитку фізичних якостей та паралельного засвоєння знань з конкретних 
навчальних дисциплін природничо-наукового циклу. 

Як показує проведений аналіз, головною метою професійної підготовки фахівця в суспільстві стає не здобуття ним 
кваліфікації у вибраній вузькоспеціальній сфері, а набуття та розвиток певних компетентностей, які мають забезпечити йому 
можливість адаптуватися в умовах динамічного розвитку сучасного світу.  

Необхідною умовою, яка сприятиме підвищенню фізичної підготовленості майбутніх фахівців ФКіС є здійснення освітнього 
процесу на принципах, що враховують рівень індивідуального розвитку. Отже, необхідність орієнтації на кожного актуалізує 
проблему індивідуального підходу в організації особистісно орієнтованого фізичного виховання. Індивідуальний підхід є 
запорукою ефективності педагогічного процесу – він базується на тому, що будь-який освітній вплив здійснюється з урахуванням 
індивідуальних особливостей кожного [1]. Разом з тим в умовах існуючої системи професійної освіти здійснення даного принципу 
можливо тільки на основі систематизації та групування особливостей студентів. Тому в педагогіці поряд з поняттям 
«індивідуальний підхід» існує поняття «диференційований підхід». Воно являє собою форму організації навчання, при якій 
студенти об’єднуються у порівняно однакові групи за окремими ознаками, що дозволяє педагогу здійснювати навчання, різне за 
складністю, методами і прийомами роботи.  

Питанням диференціації, диференційованого навчання, диференційованого підходу присвячено значну кількість 
досліджень у дидактиці середньої та вищої школи, але єдності у трактуванні цих понять не існує.  

«Диференціація» взагалі (від франц. differentiation, від лат. differentia – відмінність) тлумачиться як розподіл, 
розчленування, розшарування цілого на різні частини, форми, ступені [13, с. 175]. У контексті навчання низка авторів визначають 
диференціацію як: 

 форму врахування індивідуальних особливостей тих, хто навчається, за якою здійснюється групування учнів для 
окремого навчання відповідно до їхніх особливостей. Відповідно до цього навчання, як правило, відбувається за навчальними 
планами та програмами, які різняться між собою (І. Унт [15, с. 8]);  

 прояв індивідуалізації, що зводиться до відмінностей в організаційних формах навчання (В. Крутецький [4, с. 8]); 

 систему навчання, за якою кожен суб’єкт учіння, опановуючи визначеним мінімумом загальнозначущої підготовки, 
яка забезпечує можливість адаптації в життєвих умовах, що постійно змінюються, одержує право і гарантовану можливість 
приділяти переважну увагу тим напрямкам, які найбільше відповідають його уподобанням (Г. Дорофеєв, Л. Кузнецова та ін. [5]); 

 дію (діяльність), завдання якої – розподілення для досягнення головної мети навчання (урахування особливостей 
кожного), за допомогою чого створюються максимально сприятливі умови для розумового, морального, емоційного й фізичного 
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розвитку особистості, всебічного розкриття її здібностей. Така діяльність може здійснюватися за: характером індивідуальних 
психологічних особливостей учнів; способом організації пізнавальної діяльності; елементами системи управління навчальним 
процесом; рівнем вимог до засвоєння матеріалу, залишаючись у рамках змісту, передбаченого однією програмою; характером 
допомоги учням, яка визначає рівень їх діяльності (В. Забранський [8]). Разом із тим робиться висновок про те, що диференціація 
– один із засобів індивідуалізації. Інші дослідники (В. Маліновський, Е. Семенов) зазначають, що індивідуалізацію слід розглядати 
як граничну, ідеальну форму диференціації [12, с. 3].  

Аналіз різних підходів до визначення дефініції «диференційований підхід» у ЗВО дозволяє виділити таку її особливість – 
диференційований підхід потребує врахування різних індивідуальних характеристик майбутніх фахівців, їхнього суб’єктного 
досвіду для організації відповідних сталих (або тимчасових) типологічних груп майбутніх фахівців з метою створення оптимальних 
умов для розвитку у них задатків, нахилів, інтересів, самореалізації, що передбачає диференціацію змісту навчального матеріалу, 
методів і форм навчання та ін. Диференційований підхід – це підхід, який ураховує індивідуальні характеристики особистості й 
полягає у підборі для них найбільш сприятливих умов розвитку через поглиблення і розширення змісту освіти, індивідуальний 
добір методів, форм і засобів навчання у відповідності з рівнем складності, обсягом, темпом часом, місцем викладання, рівнем 
самостійності та професійною спрямованістю. 

Майбутні фахівці з ФКіС суттєво відрізняються за багатьма показниками: станом здоров’я, рівнем фізичного розвитку, 
рівнем біологічного розвитку, рівнем сформованості та функціонування різних органів і систем організму тощо. Таким чином 
критерії поділу на однорідні групи для диференціації під час фізичної підготовки можна умовно поєднати в такі групи:  

1) біологічні (стать, біологічний вік, функціональні показники у стані відносного спокою та під час дозованого 
навантаження, фізичний стан та ін.);  

2) особливості фізичного розвитку (довжина тіла, маса тіла, соматотип тощо);  
3) рівень фізичної підготовленості (рівень розвитку фізичних якостей, провідні та відстаючі фізичні якості);  
4) соматичне здоров’я;  
5) соціальні (гендер, сім’я, оточення, школа тощо);  
6) психологічні (типологічні особливості нервової системи, сприйняття мислення, характер, здібності та ін.).  
7) рівень навчальних можливостей. 
У теорії і в практиці фізичного виховання найбільш поширеною є морфофункціональна класифікація. Морфологічні ознаки 

тіла людини позначаються терміном «соматотип». Переважно на морфологічних ознаках засновано ряд класифікацій. Однією з 
найбільш поширених класифікацій конституції тіла є схема, сумісно розроблена лікарями В. Штефко і А. Островським. В основі 
цієї класифікації – морфологічні критерії і критерії біологічного віку (статеве дозрівання, час появи зубів, ріст кісток, надбавки у 
вазі та ін.). Класифікація включає чотири типи тілобудови: астеноідний, торакальний, м’язовий і дигестивний. В основі принципів 
диференціації лежать такі антропометричні ознаки: показники фізичного розвитку, довжина кінцівок, тулуба і їх співвідношення, 
форма грудної клітки, характер жировідкладення, товщина кісток, вираженість скелетної мускулатури, показник стану шкірних 
покровів та ін. 

Деякі автори [1; 7] пропонують застосовувати показники біологічного віку, за якими визначають відповідність розвитку 
морфологічних та функціональних показників. Біологічний вік – фундаментальна характеристика індивідуальних темпів розвитку 
організму. Він може випереджати паспортний, співпадати з ним або відставати від нього. В зв’язку цим, проводять розподіл на 
групи:  

– з прискореними темпами біологічного розвитку або акселератів;  
– із середніми темпами біологічного розвитку;  
– з уповільненими темпами біологічного розвитку або ретардантів. 
Ряд авторів [2; 3; 4; 6] рекомендують з метою підвищення ефективності процесу фізичної підготовки враховувати 

властивості нервової системи і темпераменту. Особи з більш сильною нервовою системою відносно повільно оволодівають 
технікою виконання рухів, а зі слабкою нервовою системою (у зв’язку з підвищеною чутливістю) достатньо швидко засвоюють 
технічні прийоми. При формуванні рухових навичок у осіб із сильною та слабкою нервовою системою велике значення має облік 
застосовуваних методів навчання. Метод розучування по частинах більш ефективний для навчання вправам осіб зі слабкою 
нервовою системою, а метод розучування в цілому – для формування навичок у осіб з сильною нервовою системою. Однак 
методика диференціації з урахуванням властивостей нервової системи та темпераменту має свої недоліки: існуюча 
інструментальна методика визначення типологічних особливостей людини складна і вимагає багато часу; не розроблена 
методика проведення тренування з урахуванням властивостей нервової системи і темпераменту; недостатньо доступної 
інформації для розширення і поглиблення знань в області типологічних особливостей та ін. 

Ю. Курамшин наголошує на тому, що при виконанні однакового фізичного навантаження очікуваний результат може бути 
різний. Для деяких воно буде оптимальним, а для інших недостатнім чи взагалі дуже великим. Це залежить від статево-вікових 
особливостей, рівня фізичної підготовленості, функціональних можливостей організму та стану здоров’я тих, хто займається. Тому 
під час виконання фізичних вправ потрібно уважно слідкувати за реакцією організму кожного і, виходячи, з цього підбирати 
фізичні навантаження методом диференціації [10]. 

Мету диференційованого фізичного виховання людини можемо визначити як складову цілеспрямованого формування 
особистості, основу якої складає досягнення фізкультурної досконалості шляхом розвитку індивідуальних фізкультурно-
спортивних потреб і здібностей. 

В умовах освітніх закладів така організація вимагає створення спеціальних науково обґрунтованих умов, відповідного 
освітнього середовища. Новітні технології диференційованого навчання повинні бути спрямовані на забезпечення рівних 
можливостей отримання якісної фізкультурної освіти незалежно від будь-яких чинників індивідуального розвитку. 

Отже, диференційований підхід у підготовці фахівців ФКіС – комплекс організаційно-педагогічних заходів, спрямованих 
на залучення майбутніх фахівців ФКіС до рухової активності та занять спортом на основі обліку індивідуальних відмінностей в 
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стані здоров’я, рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості, мотивації фізкультурно-спортивної діяльності, а також 
гендерних відмінностей, створення на основі цих особливостей гомогенних груп та варіативність фізичної підготовки в цих групах. 

Висновки. Реалізація диференційованого підходу до фізичного виховання різних категорій населення передбачає його 
групову диференціацію, тобто поділ на однорідні групи, що формуються за певними особистісними ознаками. Серед форм 
фізкультурних занять обирається переважно групова форма. Критерії диференціації при формуванні груп доцільно, на наш 
погляд, обирати в рамках більш загальних чинників – індивідуальних, середовищних і соціальних. Із індивідуальними чинниками 
співвідносяться статевіковий критерій, фізичний стан особи, індивідуально-соматичні особливості організму, його 
функціональний стан, а також низка психологічних критеріїв. Серед критеріїв, що співвідносяться із середовищними чинниками, 
варто виділити зовнішні умови оточуючого середовища та зовнішні чинники, що впливають на ті чи інші прояви фізкультурної 
активності особи. Із соціальними чинниками співвідносяться такі критерії як соціальний статус особи, умови її проживання, 
професійні заняття, фінансові можливості.  

Інструментами диференціації при застосуванні диференційованого підходу можуть виступати різні методи й засоби 
фізичного виховання, підходи до їх реалізації, фізичні навантаження, форми проведення фізкультурно-оздоровчих занять тощо. 
Організація процесу диференційованого фізичного виховання передбачає декілька етапів: комплексний обґрунтований вибір 
його критеріїв, їхня діагностика, розподіл осіб за групами за результатами такої діагностики, розробка для кожної групи 
різнорівневих методик і програм, а також регулярне здійснення діагностичного контролю, за підсумками якого гнучко змінюється 
склад груп і характер диференційованих програм і вправ.  
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THE ROLE AND PLACE OF A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS 
IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

A.D. Krasilov 
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine 

 
Abstract. The article presents the role and place of a differentiated approach in the training of future specialists in physical culture 

and sports. Analysis of different approaches to defining the definition of "differentiated approach" in free economic zone allows us to 
highlight the following feature - differentiated approach requires consideration of different individual characteristics of future 
professionals, their subjective experience to organize appropriate permanent (or temporary) typological groups of future professionals to 
create optimal conditions for the development of their inclinations, inclinations, interests, self-realization, which involves the 
differentiation of the content of educational material, methods and forms of learning, etc. Future specialists with FCiS differ significantly 
in many indicators: health status, level of physical development, level of biological development, level of formation and functioning of 
various organs and systems of the body, and so on. The purpose of differentiated physical education of the person can be defined as a 
component of purposeful formation of the person which basis makes achievement of physical culture perfection by development of 
individual physical culture and sports needs and abilities. In terms of educational institutions, such an organization requires the creation 
of special scientifically sound conditions, an appropriate educational environment. The latest technologies of differentiated learning 
should be aimed at ensuring equal opportunities for quality physical education, regardless of any factors of individual development. Thus, 
a differentiated approach in the training of FCiS specialists is a set of organizational and pedagogical measures aimed at attracting future 
FCiS specialists to physical activity and sports based on individual differences in health, level of physical development and physical fitness, 
motivation of physical culture and sports activities. , as well as gender differences, the creation of homogeneous groups based on these 
features and the variability of physical training in these groups. 

Key words: differentiation, future specialists of physical culture and sports; differentiated approach; professional training. 
 

 

  


