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ВСТУП 

Анотація 

Фахівець з адаптивної фізичної культури і спорту – це професія, яка недостатньо відома, 

але визнана багатьма європейськими країнами з 2011 року. Сьогодні зростає кількість 

досліджень, що свідчать про важливість професіоналів, які зможуть надавати послуги та 

підтримку у сферах спорту, відпочинку та фізичного виховання осіб з особливими потребами. 

Дисципліна «Адаптивна фізична культура і спорт» являє собою структурний елемент 

системи академічної освіти та надає змогу майбутнім фахівцям цієї галузі, які мають 

сформований світогляд та володіють відповідними знаннями, уміннями й навичками, 

взаємодіяти та адекватно ставитися до людей з огляду на наявність у них порушень зору, 

слуху, опорно-рухового апарату або розумового розвитку. 

У результаті вивчення дисципліни «Адаптивна фізична культура і спорт» здобувачі 

вищої освіти опанують уміння застосовувати набуті знання з соціальних, гуманістичних, 

організаційних, правових та теоретико-методичних засад адаптивної фізичної культури і 

спорту при розв’язані конкретних наукових, практичних й інших завдань, володіти навичками 

самостійної роботи та технологією пізнавальної діяльності.  

Ключові слова: адаптивна фізична культура; адаптивний спорт; люди з обмеженими 

можливостями; методи та компоненти адаптивного фізичного виховання; тренування; 

особливі потреби. 

Abstract 

A specialist in Adaptive Physical Education and Sports is a profession that is not well known 

in our country but has been recognized by many European countries since 2011. Today a growing 

number of studies show the importance of professionals who can provide services and support in the 

fields of sports, recreation and physical education for people with special needs. 

The discipline “Adaptive Physical Education and Sports” is a structural element of the academic 

education system that allows future professionals in their field with a formed worldview and 

appropriate knowledge, skills and abilities to interact and treat people with visual, hearing, 

musculoskeletal system impairments or mental development adequately. 

As a result of studying the discipline “Adaptive Physical Education and Sports” higher 

education students will be able to master their ability to apply the acquired knowledge of social, 

humanistic, organizational, legal and theoretical and methodological principles of Adaptive Physical 

Education and Sports in solving specific scientific, practical and other tasks, have the skills of 

independent work and the technology of cognitive activity.   

Key words: Adaptive Physical Education; Adaptive Sport; people with disabilities; methods 

and components of adaptive physical education; training, special, needs. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка  

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1-й  1-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету  Спеціальність  

017 Фізична культура і спорт 

 

Освітня програма 

«Олімпійський та професійний  

спорт»  

Семестр 

10-й 10-й 

Лекцій 

Загальна кількість годин – 

90 

15 год. 8 год. 

Семінарські 

15 год. 6 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

Самостійна робота 

60 год. 76 год. 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: 

комбінована 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни «АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І 

СПОРТ» є розкриття змісту, структури, функції АФВ, її принципів, завдань й засобів, 

особливостей діяльності спеціалістів у цій області; та забезпечення здобувачів вищої освіти 

викладацькими та тренерськими вміннями для оздоровчих фізичних занять з різних видів 

спорту, в яких люди з обмеженими фізичними можливостями можуть приймати участь, а 

також відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей: 

 ІК. Здатність вирішувати складні завдання і проблеми під час професійної діяльності у 

сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 ЗК 4. Здатність мотивувати людей до досягнення спільної мети. 

 СК 2. Здатність до розуміння наукових теорій та концепцій, використання сучасних 

методів та технологій, необхідних для вирішення визначених завдань у сфері фізичної 

культури і спорту. 

 СК 6. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність 

для різних груп населення у сфері фізичної культури і спорту. 

 СК 10. Здатність  впроваджувати  результати наукових  досліджень у практичну 

діяльність фахівця галузі спорту. 

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами для вивчення дисципліни є дисципліни: олімпійський та професійний 

спорт, загальна теорія підготовки в олімпійському спорті, теорія та методика обраного виду 
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спорту, фізіологія, спортивна медицина, біомеханіка та біохімія, психологія спорту, спортивна 

морфологія, фізична реабілітація. 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

програмних  результатів навчання: 

 ПРН 4. Розробляти та організовувати заходи з популяризації серед різних груп 

населення сучасних знань про окремі напрями фізичної культури і спорту. 

 ПРН 19. Вміти доступно, на високому науковому рівні ретранслювати сучасні наукові 

знання та результати досліджень до професійної та непрофесійної спільнот. 

 ПРН 20. Володіти інноваційними технологіями в галузі олімпійського та професійного 

спорту, використовувати їх у професійній діяльності; розробляти інноваційні програми 

спортивної та спортивно-оздоровчої діяльності; використовувати освітні, спортивні, оздоровчі 

технології з урахуванням сучасного рівня розвитку галузі спорту. 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Загальні основи адаптивного фізичного виховання та спорту 

Тема 1. Адаптивне фізичне виховання та спорт як соціальний феномен та його 

актуальність. 

1. Адаптивна фізична культура, визначення поняття та характеристика, її складові - 

адаптивне фізичне виховання, адаптивна реабілітація, адаптивна рухова рекреація, 

адаптивний спорт, креативні (художньо-музичні) тілесно-орієнтовані практики адаптивної 

фізичної культури, екстремальні види рухової активності 

2. Адаптивне фізичне виховання як вид адаптивної фізичної культури. 

3. Мета, завдання та соціальні функції адаптивного фізичного виховання та адаптивного 

спорту. 

4. Адаптивна фізична культура, як наука та навчальна дисципліна. 

Література: [1] стор. 8 – 15; [2] стор. 5 – 19; [6] стор. 6 – 23; [8] стор. 6 – 34. 

Тема 2. Організація адаптивної фізичної культури в Україні 

1. Організація та характеристика адаптивної фізичної культури та спорту в Україні. 

Керівні організації адаптивного спорту в Україні та в світі.  

2. Спільні риси адаптивного спорту зі спортом здорових. Українська спортивна 

федерація інвалідів. 

3. Порядок формування дивізіонів. Специфічність вимог до організації спортивних 

змагань з інвалідами. 

4. Задачі викладача адаптивного фізичного виховання. Робота з волонтерами. 

Література: [3] стор. 15 – 37; [4] стор. 10 – 29; [9] стор. 15–34; [13] стр. 9 – 14; [14] стор. 

29– 31 (допоміжна). 

Тема 3. Матеріально-технічне забезпечення адаптивної фізичної культури та спорту 

1. Профілактика травматизму в АФК. Причини травматизму.  

2. Методичні помилки, що призводять до травматизму. Рекомендації до профілактики 

травм і підвищення безпеки занять.  

3. Критерії вибору спортивної бази для занять АФК. Матеріально-технічне забезпечення 

загального та спеціального призначення.  

4. Загальні вимоги до обладнання для занять АФК. Специфіка підбору спортивного 

інвентарю та обладнання для занять АФК залежно від статі, віку, нозології тих, хто займається. 

Література: [3] стр. 29 – 41. 
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Змістовий модуль 2. Методичні основи адаптивної фізичної культури 

Тема 4. Засоби та принципи адаптивного фізичного виховання 

1. Поняття про засоби адаптивного фізичного виховання. Фізичні вправи основний засіб 

АФВ. 

2. Класифікація фізичних вправ в АФВ. Гігієнічні фактори фізичного виховання осіб з 

обмеженими можливостями 

3. Соціальні принципи та дидактичні принципи АФВ  

4. Спеціальні принципи адаптивного фізичного виховання.  

Література: [1] стор. 25 – 43; [2] стор. 38 – 51; [8] стор. 35 – 75. 

Тема 5. Методи в адаптивному фізичному вихованні 

1. Поняття про методи. Класифікація методів адаптивного фізичного виховання 

2. Методи оволодіння знаннями та навчання рухових дій 

3. Методи формування рухових навичок, виховання і вдосконалення фізичних якостей 

4. Методи стимулювання рухової активності 

Література: [1] стор. 45 – 73; [2] стор. 54 – 71; [7] стор. 35 – 75; [8] стор. 76 – 175. 

Змістовий модуль 3. Методичні основи підготовки спортсменів в адаптивному спорті 

Тема 6. Класифікація спортсменів по нозологіям для участі у змаганнях 

1. Нозологічні особливості класифікації спортсменів в адаптивному спорті. Принципи 

класифікації спортсменів в адаптивному спорті.  

2. Види класифікації в адаптивному спорті. Класифікаційні ознаки при  поділі 

спортсменів. 

3. Загальні параолімпійські класифікації. Класифікація спортсменів з вадами зору. 

Класифікація спортсменів з пошкодженнями опорно-рухового апарату. Класифікація 

спортсменів з ампутаціями. 

4. Класифікація з наслідками травм та захворювань спинного мозку та наслідками 

поліомієліту. Класифікація спортсменів з наслідками церебрального паралічу. 

5. Особливості класифікації спортсменів у дефлімпійському спорті 

6. Характеристика тренувальних програм Спеціальних Олімпіад. Відмінності 

Спеціальних олімпіад. Основні ознаки спортивних змагань Спеціальних Олімпіад. 

Особливості організації змагань Спеціальних Олімпіад.   

Література: [3] стор. 65 – 97; [4] стор. 80 – 105; [6] стор. 116–118; [8] стр. 2 – 5; [15] 

стор. 50 – 54 (допоміжна). 

Тема 7. Загальні основи підготовки спортсменів в адаптивному спорті 

1. Особливості спортивної підготовки інвалідів з наслідками ДЦП та порушенням 

опорно-рухового апарату 

2. Навчання спортивній техніці сліпих і зі слабким зором. 

3. Особливості тренування спортсменів, які мають розумові вади 

4. Загальні основи підготовки спортсменів з порушенням слуху. 

Література: [1], стор. 200 – 249; [3], стор. 65 – 89; [4], стор. 76 –99; [8], стор. 176 –209. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма  

усього 

у тому числі 

усього 

у тому 

числі 

л с с.р. л с с.р. 

Змістовий модуль 1. Загальні основи адаптивного фізичного виховання та спорту 

Тема 1. Адаптивне фізичне виховання та 

спорт як соціальний феномен та його 

актуальність 

10 2 2 6 11 2 - 9 

Тема 2. Організація адаптивної фізичної 

культури в Україні 
10 2 2 6 9 - - 9 

Тема 3. Матеріально-технічне забезпечення 

адаптивної фізичної культури та спорту 
0 2 2 6 10 - - 10 

Разом за змістовим модулем 1 30 6 6 18 30 2 0 28 

Змістовий модуль 2. Методичні основи адаптивної фізичної культури 

Тема 4. Засоби та принципи адаптивного 

фізичного виховання 
15 2 3 10 14 2 2 10 

Тема 5. Методи в адаптивному фізичному 

вихованні 
15 2 3 10 16 - 2 14 

Разом за змістовим модулем 2 30 4 6 20 30 2 4 24 

Змістовий модуль 3. Методичні основи підготовки спортсменів в адаптивному спорті 

Тема 6. Класифікація спортсменів по 

нозологіям для участі у змаганнях 
15 3 3 9 14 2 2 10 

Тема 7. Загальні основи підготовки 

спортсменів в адаптивному спорті 
15 2 - 13 16 2 - 14 

Разом за змістовим модулем 3 30 5 3 22 30 4 2 24 

Разом за курсом 90 15 15 60 90 8 6 76 

Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Адаптивне фізичне виховання та спорт як соціальний 

феномен та його актуальність 

2 - 

2 Організація адаптивної фізичної культури в Україні 2 - 

3 Матеріально-технічне забезпечення адаптивної фізичної 

культури та спорту 

2 - 

4 Засоби та принципи адаптивного фізичного виховання 3 2 

5 Методи в адаптивному фізичному вихованні  3 2 

6 Класифікація спортсменів по нозологіям для участі у 

змаганнях. Загальні основи підготовки спортсменів в 

адаптивному спорті 

3 2 

Разом 15 6 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 підготовка до семінарських занять – 2-4 год./1 заняття; 
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 написання рефератів, есе, виконання розрахункових, розрахунково-графічних або 

графічних робіт, домашньої контрольної роботи, перекладу, аналітичний огляд, аналіз 

практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботі 10-20 аркушів А4) – мінімум 15 годин 

на 1 роботу; 

 підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід.  

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  7 7 

2 Підготовка до семінарів 16 24 

3 Підготовка до контрольних заходів 37 45 

Разом 60 76 

6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання виступають: 

 екзамени; 

 реферати; 

 контроль засвоєння теоретичних знань (опитування на практичних заняттях)  

 оцінювання письмових завдань. 

7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і 

оцінки заключного іспиту. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 60 балів. Під компонентом проміжних оцінок 

розуміються поточні оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання 

завдань та інше). 

Питома вага заключного іспиту в загальній системі оцінок – 40 балів. Право здавати 

заключний іспит дається студенту, якій з урахуванням максимальних балів проміжних оцінок 

і заключного іспиту набирає не менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою 

проміжних оцінок і оцінки іспиту (за його наявності). 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) 

під час роботи на семінарських заняттях. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, 

запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним 

законодавством.  

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Відповідь на 

семінарах 
Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу 
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3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи несформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

1 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована. 

0 Студент не надає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 бали (6 тем по 5 бали). 

 

Реферат Критерії оцінювання 

15 

1. Висловлена власна думка. 

2. Є теорія і практика в оцінках. 

3. Використано поняття і категорії. 

4. Існують елементи компаративістики. 

5. Представлена протилежна думка. 

14-12 Відсутній один із перелічених вище компонентів 

11-8 Відсутні два компоненти із перелічених 

7-3 Відсутні три компоненти із перелічених 

2-1 Присутні 1-2 компонентів із критеріїв перелічених 

0 Студент не виконав роботу. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 15 балів. 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Контрольна 

робота 
Критерії оцінювання 

30-29 

Робота розкриває тему, основні питання, висвітлено причинно-

наслідкові зв’язки, зроблено висновки. Робота має всі необхідні 

структурні елементи. Відповідно оформлена. Оригінальна. Відсутні 

помилки: граматичні і орфографічні. 

28-25 

Робота в цілому розкриває тему і основні питання, частково висвітленні 

причино-наслідкові зв’язки. Висновки не в повному обсязі. Робота має 

всі необхідні структурні елементи. Відповідно оформлена. Відсутні 

значні помилки. є окремі, несуттєві загальні зауваження. 

24-15 

Робота відповідає вище наведеним критеріям, але має ряд недоліків в 

розкритті теми, висвітлення причино-наслідкових зв’язків часткове, 

часткові висновки. Відступ від стандартів оформлення. 

14-1 
Сутність теми не розкрита. Робота містить суттєві недоліки. Неохайна. 

Суттєві відступи від стандартів оформлення. 

0 
Текст і зміст роботи не відповідає темі. Робота має неохайний вигляд. 

Студенти не розуміє питання теми. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 балів 
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Екзамен Критерії оцінювання 

35-40 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 

30-34 

Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу, студент робить вірні, 

аргументовані висновки. 

25-33 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована.  

16-24 

Відповідь має суттєві помилки, аргументи недостатньо сформульовані, 

студенту складно чітко відображати причинно-наслідкові зв’язки явищ і 

процесів.  

6-15 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована.  

0-5 
Студент не дає відповіді. Відповідь має велику кількість помилок або не 

відповідає темі.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 балів. 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Участь у семінарських заняттях 6х5 бали=30 балів 3х5 балів=15 балів 

Реферат – 15 балів 

Модульна контрольна робота 3х10 балів=30 балів – 

Контрольна робота – 30 балів 

Екзамен 40 балів 40 балів 

Всього 100 100 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ1 Т1 Участь у семінарі 5  – 

Т2 Участь у семінарі 5  – 

Т3 Участь у семінарі 5  – 

ПМК Тест 10  – 

ЗМ2 Т4 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

Т5 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

ПМК Тест 10  – 

ЗМ3 Т6 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

ПМК Тест 10  – 

Реферат –  15 

Контрольна робота –  30 

Підсумковий контроль 40  40 

Сума  100 100 
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8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 

1. Адаптивнаое физическое воспитание и спорт / под ред. Джозефа П. Винника; пер. с 

англ. И. Андреев. – К.: Олимпийская литература, 2010. – 608 с.  

2. Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів: [підручник] / Ю. А.Бріскін. – К.: Олімпійська 

література, 2006. – С. 5–124.  

3. Деркач В. Н. Физическое воспитание детей с нарушением зрения: учебное пособие / 

В. Н.Деркач.– Николаев: Илион, 2013. – 124с. 

4. Деркач В. М., Яцунський О. С.,. Єдинак Г. А Фізичне виховання дітей з  ураженням  

опорно-рухового апарату: [підручник] / В. М. Деркач, О. С. Яцунський, Г. А. Єдинак - 

Миколаїв: Іліон, 2015. – 186с. 

5. Деркач В. Н. Легкая атлетика в паралимпийском спорте.– Николаев: Илион, 2016. – 

153с.  

6. Евсеев С. П. Адаптивная  физическая  культура:  учебное  пособие /С. П. Евсеев, Л. В. 

Шапкова. – М.: Советский спорт, 2000. – 240 с.  

7. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ 

/ Т. Ю. Круцевич. – К.: Олімпійська література, 2008. – 393 с. 

8. Теория и методика адаптивного физического воспитания: учебное пособие / Тарасова 

А.К., Кувалдина О.В., Портах В.С. – Николаев: КП «Николаевская областная типография», 

2015. – 220с. 

Допоміжна література 

1. Адаптивне фізичне виховання навч. посібник / уклад. Осадченко Т. М., Семенов А. 

А., Ткаченко В. Т. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 210с. 

2. Аксенова О. Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре: [учебное пособие] / Под ред. С. П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 

2004. – 296 с. 

3. Бріскін Ю.А. Організаційні основи Паралімпійського спорту навчальний посібник / 

Ю. А. Бріскін. – Л.: Кобзар, 2004. – 180 с.  

4. Брискин Ю. А. Организация соревнований среди спортсменов с отклонениями 

интеллектуального развития / Ю. А. Брискин // Физическое воспитание  студентов  творческих  

специальностей:  сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ермакова. – Х., 2005. – № 6. – С. 72–78. 

5. Веневцев С. И. Адаптивный спорт для лиц с нарушениями интеллекта : Метод. 

Пособие / С. И. Веневцев. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Советский спорт, 2004. – 96 с. 

6. Гриценко А. Особенности классификации спортсменов в адаптивном спорте / 

Гриценко Анна // Спорт та сучасне суспільство: матеріали V відкр. студент. наук. конф. – К., 

2012. – С. 116–118. 

7. Евсеев С. П. Материально-техническое обеспечение адаптивной физической 

культуры: [учебн. пособие] / Под редакцией проф. С. П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 

2000. – 152 с. 

8. Евсеев С. П. Классификации спортсменов в адаптивном спорте / Евсеев С. П., Евсеева 

О. Э. // Адаптивная физическая культура. – 2011. – № 4(48). – С. 2–5. 

9. Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч. посіб.  

для  студ.  вищ.  навч.  закл.  фіз. виховання і спорту / С. Ф. Матвєєв, Ю. А. Бріскін, І. О. Когут 

та ін. – К.: Асконіт, 2011. – 250 с. 

10. Карпюк Р. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного 

виховання: теорія та методика [монографія] / Р. П. Карпюк. – Луцьк: ВАТ „Волинська обласна 

друкарня”, 2008. – 504 с. 

11. Карпюк Р. П. Термінологія вищої фізкультурної освіти з напрямку “Адаптине 

фізичне виховання”: [навчальний посібник] / Р. П. Карпюк, Л. П. Сущенко. – Луцьк : 

Волинська обласна друкарня, 2008. – 112 с.  
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12. Карпюк Р. П. Історія адаптивного спорту: Методичні рекомендації для студентів 

вищих навчальних закладів / Р. П. Карпюк, Л. П. Сущенко. – Луцьк: Волинська обласна 

друкарня, 2008. – 36 с. 

13. Матвеев С. Адаптивный спорт и олимпийское движение / С. Матвеев, И. Когут, Л. 

Шульга // Наука в олимпийском спорте. – 2006. – № 1. – С. 9–14. 

14. Махов А. С. Клубная система адаптивного спорта – база для подготовки волонтеров / 

Махов А. С. // Адаптивная физическая культура. – 2011. – № 1(45).– С. 29–31. 

15. Передирий А. Общая характеристика классификаций в спорте инвалидов // Наука в 

олимпийском спорте. – 2006. - №1. – С.50 – 54. 

16. Шапкова Л. В. Частные методики адаптивной физической культуры : [учебное 

пособие] / Под ред. Л. В. Шапковой. – М. : Советский спорт, 2004. – 464 с. 

17. Шульга Л. Особенности планирования и подготовки к Дефлимпийским играм / Л. 

Шульга // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. 

виховання і спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2005. – Вип. 4. – С. 114–116. 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Деркач В. М., Єдинак Г. А. До питання про періодизацію і зміст підготовки 

легкоатлетів-паралімпійців із порушеннями опорно-рухового апарату у світлі загальної теорії 

спортивного тренування // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання і спорту. – 2014 - №5. - С. 13 – 18: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2014-05/PP201405.pdf#page=14 

2. Деркач Віктор, Єдинак Геннадій, Гуска Михайло Періодизація спортивного 

тренування легкоатлетів із порушеними функціями опорно-рухового апарату // Вісник 

Прикарпатського університету. Фізична культура. – 2017. Вип. 25 – 26. – С. 96 – 102: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/7809/1/В.%20Деркач%2C%20Г.%20Єдинак%2

C%20М.%20Гуска.pdf 

3. Передерій А. Організаційна структура дефлімпійського спорту / Аліна Передерій // 

Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. – № 1. – С. 41 – 47: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/6870/1/А.%20Передерій.pdf 

4. Розторгуй М.С., Передерій А.В., Бріскін Ю.А Принципи класифікації в 

параолімпійському спорті: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-02/08rmscps.pdf 

5. Трояновська М. М., Лазаренко М. Г., Жлобо В. О. Профілактика травматизму в 

адаптивній фізичній культурі для учнів з особливими освітніми потребами // Вісник 

Національного університету" Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка . – 2019. – 

№3(159). – Серія: Педагогічні науки. – С.296 – 300: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/365/1/Troyanovska%2C%20Lazarenko

%2C%20Zhlobo.pdf 

 

 

 

 

Розробник програми         В. М. Деркач 


