
Параспорт 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором ВНЗ). 

Семестр:  

другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, 

практичні – 32. 

Лектори:  

Ст.викладач Лемешко О.С. 

Результати навчання:   
- аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його 

рухові функції;  

- розуміти та пояснювати медичні, педагогічні, соціальні аспекти, пов’язані з практикою 

фізичної терапії та ерготерапії;  

- провадити безпечну практичну діяльність за згодою пацієнта / клієнта та практикуючого 

фахівця;  

- провадити професійну діяльність відповідно до потреб здоров’я, культурних цінностей та 

традицій населення України;  

- навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню догляду, профілактиці ускладнень, 

захворювань, травм та неповносправності, здоровому способу життя;  

- застосовувати у практичній діяльності одержані знання, використовувати сучасні засоби і 

методи в підготовці інвалідів до участі в змагальній діяльності як на національному, так і на 

міжнародному рівні. 

– засвоєння студентами теоретичних знань з наступних розділів: Інваспорт в олімпійській 

системі; Паралімпійський спорт; Дефлімпійський спорт; Спеціальні олімпіади; 

– готовність до майбутньої діяльності у школі спортивних клубах, громадських 

організаціях; 

– формування творчого потенціалу особистості реабілітолога та педагогічної готовності 

його до керівництва навчально-виховним процесом  дітей, а також людей з особливими 

потребами; 

– формування системи знань, вмінь і навичок в галузі паралімпійського спорту. 

формування практичних умінь та навичок підготовки та проведення занять з людьми що 

мають особливі потреби, а також підготовки їх до змагань з різних видів спорту. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– анатомія людини; 

– загальна теорія здоров`я; 

– оздоровчі види гімнастики; 

– вступ у фізичну реабілітацію. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Інваспорт в міжнародній олімпійській системі. Паралімпійській спорт. Структура 

Мiжнародного Паралiмпiйського Комітету. Паралiмпiйський спорт в Україні. Сучаснi 

Паралiмпiйськi види спорту. Класифiкацiя спортсменiв у Паралiмпiйському спортi. 

Функцiональнi Паралiмпiйськi класифікації. Органiзацiя змагань у Паралiмпiйському 

спортi. Дефлiмпiйський спорт.Спеціальні олімпіади. 
Рекомендована література: 

1. Бріскін Ю.А. Організаційні основи Паралімпійського спорту: навчальний посібник.-

Л.:”Кобзар”, 2004. – 180с., іл. 

2. Бріскін Ю.А., Передерій А.В., Строкатов В.В. Паралімпійський спорт: навчальний посібник за 

заг.ред.Бріскіна Ю.А., передмова д.пед.наук, професора, академіка АПН України Н.Г.Ничкало.-

Львів: “Арал”, 2001. – 141 с. 



3. Бріскін Ю.А. Спорт інвалідів. –  К.: “Олімпійська література”, 2006. – 264 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виконання практичних завдань, виконання контрольних робіт . 

– підсумковий контроль: залік у другому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

Теорії та методики фізичного виховання. 
 


