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1. Пояснювальна записка 

Світова статистика сумно свiдчить, що кожний десятий мешканець 

Землі є iнвалiдом, iнвалiд є в кожнiй четвертiй родинi світу. Вiйни, iнфекці 

йнi i спадковi захворювання, екологiчнi катастрофи, злочиннiсть, алкоголiзм 

i наркоманiя, нещаснi випадки, збiльшення осiб з вродженими дефектами, 

збiльшення технiчного забезпечення суспiльства i, одночасно, числа травм - 

все це буде сприяти тому, що число iнвалiдiв буде збiльшуватися до 23 тис. 

на день, що складе понад 8 млн. на piк. У теперiшнiй час у світі понад 800 

млн. iнвалiдiв, в Україні ж сьогоднi нараховусться блиько 2,7 млн iнвалiдiв, 

половина з них - iнвалiди І i ІІ груп, якi формально нездатні самостiйно 

забезпечити власне iснування, бо не можуть працювати. 

В останні десятиріччя особлива увага фахiвцiв приділяється проблемі 

соціальної i фізичної реабiлiтацiї iнвалiдiв засобами фізичного виховання з 

метою відновлення здоров'я, залучення ix до суспiльно-корисної праці. Повне 

відновлення працездатності iнвалiдiв i повернення ix до попередньої 

професійної діяльності спостерігається винятково рідко. У зв'язку з цим 

проблема реабiлiтацii iнвалiдiв набуває особливоi гостроти. 

Курс “Паралімпійський спорт” орієнтований на засвоєння студентами 

теоретичних знань з наступних розділів: Інваспорт в олімпійській системі; 

Паралімпійський спорт; Дефлімпійський спорт; Спеціальні олімпіади. 

Мета навчальної дисципліни “Паралімпійський спорт” – теоретико-

методична підготовка до майбутньої педагогічної діяльності у школі, 

спортивних клубах, громадських організаціях. Формування творчого 

потенціалу особистості педагога та педагогічної готовності його до 

керівництва навчально-виховним процесом фізичного виховання учнів, а 

також людей з особливими потребами.  Формування системи знань, вмінь і 

навичок в галузі паралімпійського спорту. 

Завдання – розширити та поглибити теоретичні знання студентів з 

параолімпійського спорту; сформувати практичні уміння та навички 

підготовки до проведення занять з людьми що мають особливі потреби, а 



також підготовки їх до змагань з різних видів спорту; сприяти формуванню 

навичок самоосвіти й професійного самовдосконалення. 

 Міждисциплінарні зв’язки – теорія і методика фізичного виховання, 

олімпійський та професійний спорт, неолімпійські види спорту, фізична 

реабілітація, адаптивний спорт, фахові методики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Зміст програми 

Модуль 1. 

Тема 1. Інваспорт в міжнародній олімпійській системі: 

- Змагання пiд патронатом МОК у Мiжнароднiй Олiмпiйськiй 

системi; 

- Загальна характеристика iнваспорту у Мiжнароднiй 

Олiмпiйськiй  системi; 

- Формування та дiяльнiсть органiзацiйних структур iнваспорту . 

Тема 2. Паралімпійській спорт: 

- Термін “Паралiмпiада”; 

- Паралiмпiйськi iгри ; 

- Перiодизацiя Паралiмпiйських ігор. 

Тема 3. Структура Мiжнародного Паралiмпiйського Комітету: 

- Генеральна Асамблея ; 

- Виконавчий Комітет; 

- Комітет з управлiння; 

- Ceкpeтаріат; 

- Комiтети та вiддiли . 

Тема 4. Паралiмпiйський спорт в Україні : 

- Формування та розвиток Паралiмпiйського спорту в Україні ; 

- Український центр з фiзичної культури i спорту iнвалiдiв 

“Iнвaспорт”; 

- Спортсмени України у Паралiмпiйських іграх. 

Тема 5. Сучаснi Паралiмпiйськi види спорту: 

- Лiтнi види спорту: баскетбол, бочi, велоспорт, вiтрильний 

спорт, волейбол, голбол, дзюдо, кiнний спорт, легка 

атлетика, настiльний теніс, паверлiфтинг, плавання, стрiльба 

з лука, стрiльба кульова, регбі, teнic на візках, фехтування, 

футбол. 



Тема 6,7. Класифiкацiя спортсменiв у Паралiмпiйському спортi : 

- Загальнi Паралiмпiйськi класифiкацii ; 

- Класифiкацiя спотсменів з вадами зору ; 

- Класифiкацiя спотсменів з пошкодженнями опорно-рухового 

апарату; 

- Мануально-м 'язове тестування; 

- Класифікація спортсменів з наслідками травм та захворювань 

спинного мозку та наслідками полiомiєлiтy; 

- Класифікація спортсменів з церебральним паралічем; 

- Класифікація спортсменів з ампутаціями; 

- Класифікація спортсменів з іншими пошкодженнями опорно-

рухового апарату (“Les Аutrеs”). 

Тема 8. Функцiональнi Паралiмпiйськi класифiкацiї: 

- Принципи функціональних класифікацій; 

- Приклади функцiональних Паралiмпiйських класифiкацiй у лiтнiх 

видах спорту: баскетбол на візках, велоспорт, волейбол сидячи, 

кінний спорт, легка атлетика, паверлiфтинг. 

Тема 9. Органiзацiя змагань у Паралiмпiйському спортi: 

- Особливостi пiдготовки та органiзацii Паралiмпiйських iгop; 

- Особливостi проведення масових змагань спортсменів 

паралiмпійських нозологій; 

- Вимоги до організації спортивних заходів; 

- Нетрадиційні змагання спортсменів паралiмпiйськиx нозологій. 



Орієнтовний перелік тем семінарських занять 

Тема 1. Змагання пiд патронатом МОК у Мiжнароднiй 

Олiмпiйськiй системi: 

- Ігри за територіальною приналежністю; 

- Ігри за соцiальною приналежнiстю; 

- Ігри за етнографiчною приналежнiстю; 

- Ігри за релiгiйною приналежнiстю; 

- Ігри за професiйною приналежнiстю; 

- Ігри за вiковою приналежнiстю; 

- Ігри за медико-реабiлiтацiйною приналежнiстю. 

Тема 2,3. Загальна характеристика iнваспорту у Мiжнароднiй 

Олiмпiйськiй  системi: 

- Загальна характеристика Сток-Мандеівльського періоду (1952-

1959 рр.); 

- Загальна характеристика першого Паралiмпiйського перiоду 

(1960-1972 рр.):   І, ІІ, ІІІ, IV Паралімпійські ігри; 

- Загальна характеристика другого Паралiмпiйського перiоду 

(1976-1988 рр.): V, VI, VII, VIII; 

- Загальна характеристика третього Паралiмпiйського перiоду (з 

1992 р.): ІХ, Х, ХІ, ХІІ; 

- Зимовi Паралiмпiйськi iгри. 

Тема 4. Мiжнародиий Паралiмпiйський Комітет: 

- Основні завдання Мiжнародного Паралiмпiйського Комітету; 

- Структура Мiжнародного Паралiмпiйського Комітету; 

- Президенти Мiжнародного Паралiмпiйського Комітету: 

Роберт Д. Стедвард, Фiлiп Кравен. 

Тема 5. Зимовi види спорту: 

- Бiатлон ; 

- Гiрськолижний спорт; 

- Лижнi гонки; 



- Хокей; 

- Керлiнг. 

Тема 6. Функцiональнi Паралiмпiйськi класифiкацiї: 

- Літні види спорту: плавання, стрільба з лука, стрільба кульова, 

тeнic на візках, тeнic настільний, футбол ;  

- Приклади функцiональних Паралiмпiйських класифiкацiй у 

зимових видах спорту: гірськолижний спорт, лижні гонки та 

біатлон. 

Тема 7. Особливостi пiдготовки спортсменiв паралiмпiйських 

нозологiй: 

- Спецiальне обладнання у Паралiмпiйському спорті; 

- Спортивнi вiзки; 

- Еволюцiя спортивного візка; 

- Базова техніка управлiння вiзком; 

- Дидактичнi особливостi пiдготовки спортсменiв з 

пошкодженнями опорно-рухового апарату; 

- Дидактичнi особливостi пiдготовки спортсменiв з вадами зору. 

Тема 8. Дефлiмпiйський спорт: 

- Загальна характеристика Дефлiмпiйського спорту; 

- Спортсмени України у Дефлiмпiйських iгpax; 

- Особливостi пiдготовки у Дефлiмпiйському спортi; 

- Особливостi класифiкації спортсменiв з вадами слуху; 

- Дидактичнi особливостi пiдготовки спортсменiв з вадами слуху. 



ОСНОВНІ ЗНАННЯ, ЯКІ ПОВИННІ НАБУТИ СТУДЕНТИ ПІСЛЯ 

ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ МОДУЛЯ 1 

 

Студенти повинні знати: 

Ключові поняття: літні Параолімпійські ігри, Міжнародна організація 

Спеціальних Олімпіад, Міжнародна спортивна асоціація сліпих, Міжнародна 

спортивна організація інвалідів, Міжнародний Олімпійський Комітет, 

Національний комітет спорту інвалідів України, Національний 

Паралімпійський Комітет, Національний Олімпійський Комітет. 

Студенти повинні вміти: 

а) загальна компетенція: 

- Вивчати та аналізувати фахову літературу; 

- Вміти формулювати проблему яка розглядається; 

- Аналізувати взаємозв’язок змісту різних частин учбової 

дисципліни, єдності фактичного, теоретичного і методологічного 

матеріалу; 

- Вміти визначити мету і завдання дослідження; 

- Творчо використовувати отримані теоретичні і практичні знання, 

вміння і навички при вирішенні педагогічних і науково-

методичних завдань. 

б) компетенція, що відповідає предмету: 

-    Обговорювати головні теоретичні положення; 

- Використовувати знання з дисципліни “Паралімпійський спорт” 

для аналізу подій, які відбувалися в період виникнення 

формування та розвитку різних видів інваспорту; 

- Вирішувати теоретичні та практичні проблемні завдання з 

використанням знань отриманих на заняттях з дисципліни; 

- Використовувати теоретичні знання для аналізу структури 

інваспорту; 



- Використовувати теоретичні знання для аналізу соціально-

політичних та організаційно-правових проблем сучасного 

паралімпійського спорту. 

 

3. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ 

ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Формою контролю навчальних досягнень студентів за модуль, за семестр 

та дисципліни в цілому є поточне оцінювання, письмові самостійні роботи, 

підсумкова контрольна робота та інші критерії оцінювання, які вказуються у 

візитці навчальної дисципліни. Студенти, які за підсумками поточного та 

рейтингового контролю одержали оцінку “незараховано” перездають залік за 

талонами №2 і №К в усній формі, з урахуванням поточного оцінювання. 

Оцінювання досягнутих успіхів студентом за семестр проводиться в 

системі оцінювання університету, після чого переводиться в національну шкалу 

оцінювання та шкалу ЕСТS відповідно до таблиці. 
 

Шкала 

оцінювання 

університету 

(в балах)  

Національна 

шкала 

оцінювання 

Оцінка з 

заліку  

Шкала ЕСТS 

Сумарна 

модульна 

оцінка  

(в балах) 

Оцінка 

за 

шкалою 

ЕСТS 

Визначення 

88-100 “відмінно” “зарахов

ано” 

94-100 А Відмінно – відмінне 

виконання лише з незначною 

кількістю помилок 

71-87 “добре” 87-93 В Дуже добре – вище 

середнього рівня з кількома 

помилками 

70-86 С Добре – в загальному 

правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок 

50-70 “задовільно” 63-69 D Задовільно – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

50-62 Е Достатньо - виконання 

задовольняє мінімальні 

критерії 

0-49 “незадовільн

о” 

“незарах

овано” 

40-49 FX Незадовільно – потрібно 

працювати, перед тим як 

отримати екзамен (залік) 

0-39 F Незадовільно –необхідна 

серйозна подальша робота 
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Рецензія 

на програму навчальної дисципліни “Паралімпійський спорт” для 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності  

“Фізична реабілітація”, яку уклали професор кафедри теорії та методики 

фізичного виховання Лук'янченко М.І. та старший викладач кафедри теорії та 

методики фізичного виховання Лемешко О.С. Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. 

 

Представлена на рецензування навчальна програма з дисципліни 

“Паралімпійський спорт” укладена на підставі навчального плану 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка з 

урахуванням професійно-кваліфікаційних вимог до майбутніх фахівців з 

фізичного реабілітації. 

Навчальна дисципліна “Паралімпійський спорт” дає характеристику 

спорту інвалідів як складової міжнародного олімпійського руху, окремих його 

складових – параспорту, дефлімпійського спорту та Спеціальних Олімпіад. 

Розділами програми є історія виникнення  Паралімпійських, 

Дефлімпійських та Всесвітніх ігор Спеціальних Олімпіад і основні періоди їх 

розвитку. Наведено класифікації спортсменів, програма та особливості 

проведення змагань інвалідів. Окремий розділ присвячений розвитку спорту 

інвалідів в Україні. 

 Для засвоєння навчального матеріалу програмою передбачено 

різноманітні форми роботи студентів: лекційні та практичні заняття, самостійну 

роботу студентів, а також написання самостійних робіт. Навчальна діяльність 

студентів організовується у відповідності до вимог кредитно-модульної 

системи навчання і модульно-рейтингової системи контролю. 

 Програма може бути використана у навчальному процесі вищих закладів 

освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

Рецензент: 

Кандидат педагогічних наук 

доцент кафедри  

фізичного виховання і спорту  

Львівського національного університету 

імені Івана Франка       Крапівіна К.О. 



Рецензія 

на програму навчальної дисципліни “Паралімпійський спорт” для 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності  

“Фізична реабілітація”, яку уклали професор кафедри теорії та методики 

фізичного виховання Лук'янченко М.І.  та старший викладач кафедри теорії та 

методики фізичного виховання Лемешко О.С. Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. 
 

 

Представлена на рецензування навчальна програма з дисципліни 

“Паралімпійський спорт” укладена на підставі навчального плану 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка з 

урахуванням професійно-кваліфікаційних вимог до майбутніх фахівців з 

фізичного реабілітації. 

Розділами програми передбачається вивчення навчального матеріалу з 

філософії, генези та організаційної структури інваспорту; класифікації, 

особливості проведення змагань та підготовки спортсменів у параспорті, 

дефлімпійському спорті та Спеціальних Олімпіад. 

Програма передбачає  лекційні та практичні форми занять, а також 

самостійну роботу студентів. 

У відповідності до вимог навчальної програми навчальна діяльність 

студентів організовується за положеннями кредитно-модульної системи 

навчання і модульно-рейтингової системи контролю. Програма може бути 

використана у навчальному процесі вищих навчальних закладів фізкультурного 

профілю ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

 

 

Рецензент: 

 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри фізичного виховання  

Дрогобицького державного педагогічного  

університету імені Івана Франка     Логвиненко О.Б. 



Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені Івана Франка 

факультет фізичного виховання 

ВИТЯГ 

з протоколу засідання  

методичної ради факультету фізичного виховання № 4 

 

від  25 квітня 2007 р. 

Всього членів ради –7 особи 

Присутні – 7 особи 

 

СЛУХАЛИ: про затвердження навчальної програми дисципліни “Паралімпійський 

спорт” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” 

спеціальності 7.010202.«Фізична реабілітація», яку уклали кандидат 

педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики фізичного 

виховання професор Лук'янченко Микола Іванович та старший викладач 

кафедри теорії та методики фізичного виховання Лемешко Олександр 

Сергійович. 

 

УХВАЛИЛИ: у зв’язку з відсутністю у галузевих стандартах вищої освіти з підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 

7.010202.«Фізична реабілітація» дисципліни “Паралімпійський спорт” 

методична рада затверджує такі змістовні модулі з даної дисципліни: 

1. Інваспорт в міжнародній олімпійській системі. 

2. Параолімпійській спорт. 

3. Структура Міжнародного Паралiмпiйського Комітету. 

4. Паралiмпiйський спорт в Україні . 

5. Сучасні Паралiмпiйськi види спорту. 

6. Класифікація спортсменів у Паралiмпiйському спорті . 

7. Функціональні Паралiмпiйськi класифікації. 

8. Організація змагань у Паралiмпiйському спорті. 

Просимо рекомендувати до затвердження на методичній раді ДДПУ 

імені Івана Франка навчальну програму дисципліни “Паралімпійський 

спорт” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

“Бакалавр” спеціальності 7.010202.«Фізична реабілітація», яку уклали 

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики 

фізичного виховання професор Лук'янченко Микола Іванович та 

старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання 

Лемешко Олександр Сергійович, без зазначення змістовних модулів. 

 

Голова методичної ради факультету    Лук’янченко М.І. 



В И Т Я Г 

з протоколу № 3 засідання кафедри теорії та методики 

фізичного виховання  

від 13 березня 2007 р. 

 

Всього членів: 12 чол. 

Присутні: 11 чол. 

 СЛУХАЛИ: про затвердження та рекомендацію до друку  програми 

“Паралімпійський спорт” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

“Бакалавр” спеціальності 7.010202.«Фізична реабілітація», яку уклали кандидат 

педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання професор 

Лук'янченко Микола Іванович та старший викладач кафедри теорії та методики 

фізичного виховання Лемешко Олександр Сергійович.  

 

Рецензенти: 

− кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання і спорту 

Львівського національного університету імені Івана Франка Крапівіна К.О 

– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Логвиненко О.Б. 

 

 УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити програму “Паралімпійський спорт” для підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 

7.010202.«Фізична реабілітація»(укладачі Лук'янченко Микола Іванович, 

Лемешко Олександр Сергійович)  

2. Просити Вчену Раду університету затвердити її та присвоїти гриф 

“Рекомендовано Вченою Радою Дрогобицького державного педагогічного 

університету ім І. Франка” 

 

 

Завідувач кафедри теорії 

та методики фізичного виховання    проф. Лук'янченко М.І. 

 


