
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНВАСПОРТУ

СИСТЕМА ПІДГ ОТОВКИ КАДРІВ ІНВАСПОРТУ (ЛИНЕЦЬ М., ЬРГСКІН ІО.,
ПЕРЕДЕРІЙ А.)

Актуальність. Ефективність будь-якої діяльності значною мірою зале
жить не стільки від ідей та стратегії скільки від кваліфікації безпосередніх ви
конавців намічених планів. В переважній більшості видів діяльності саме 
„людський чинник” буде зумовлювати результат. Особливо якщо йдеться про 
різновиди педагогічної праці, прикладом якої є підготовка спортсменів. Сучас
ний спорт явище багатогранне та багатофункціональне. Високий рівень резуль
татів та жорстока конкуренція вимагають від усіх учасників процесу підготов
ки, а особливо від тренера, який одночасно є його і організатором, і виконав
цем, знань найменших дрібниць, врахування усіх чинників результативності. А 
це не тільки засоби і методи тренування. Це і знання закономірностей віднов
лення, і володіння різними психотехніками, і знання інвентарю та обладнання, 
особливостей харчування, профілактики травматизму і ще багато інших, зна
чущих для досягнення спортивного результату речей. Система підготовки спе
ціалістів в Олімпійському спорті в нашій країні має тривалу історію, потужні 
традиції та визнана в усьому світі. Грунтуючись на фундаментальних засадах, 
вона постійно змінюється, адаптуючись до сучасних реалій. Провідні навчальні 
заклади спортивної галузі намагаються враховувати усі зміни, що в ній відбу
ваються, забезпечувати підготовку фахівців, які б були конкурентоспроможни
ми на ринку праці.

Враховуючи бурхливий розвиток нового напрямку спорту -  спорту непо- 
вносправних - в 90-х роках, участь українських спортсменів самостійною ко
мандою на Паралімпійських іграх в Атланті (1996) у Львівському державному 
інституті фізичної культури з 1996 року, а згодом і в інших навчальних закла
дах, впроваджено викладання дисципліни „Теоретичні основи інваспорту” (об
сягом 54 години). Вдосконалення дисципліни було підставою для введення до
даткової спеціалізації „Паралімпійський спорт” для студентів спеціальності 
„Олімпійський та професійний спорт” та курсу „Адаптивний спорт” для магіст
рантів [3].

Як різновид соціального явища „спорт”, підкоряючись закономірностям 
його розвитку, спорт інвалідів має свою специфіку. А отже, і потребує спеціа
льної системи підготовки фахівців, яка б враховувала усі особливості цього 
явища. Тому, метою нашого дослідження було узагальнення стратегій підгото
вки кадрів для інваспорту на підставі аналізу різних підходів, що використо
вуються в навчальних закладах України та інших країн.

Завдання дослідження:
1. Охарактеризувати особливості підготовки спеціалістів зі спортивної роботи 

з неповносправними в національних та закордонних закладах освіти.
2. Визначити пріоритетні напрямки підготовки кадрів інваспорту.

Результати дослідження: Великий досвід підготовки спеціалістів зі 
спортивної роботи з неповносправними різних нозологічних груп накопичено у 
Запорізькому державному університеті. На факультеті фізичного виховання на
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базі спеціальності 7.01.02.03. -  „Олімпійський та професійний спорт” відкрито 
спеціалізацію „тренер з інвалідного спорту”. Впровадження в цьому навчаль
ному закладі нового державного освітнього стандарту вищої професійної о св іт  
„Фізична культура для осіб із відхиленням в стані здоров я обумовлена погре
бами держави, турботою про найбільш незахищену категорію людей -  інвалі-
дів[1,2]. , .

Автори навчальних програм (професор Байкіна Н.Г. зі співавторами) ви
ходять з розуміння, що адаптивна фізична культура є інтегральною спеціальніс
тю, що включає такі галузі знань, як фізична культура, медицина, корекційна 
педагогіка. У змісті основної освітньої програми з адаптивної фізичної культу
ри студентам факультету фізичного виховання пропонуються знання з медици
ни та корекційної педагогіки.

Програма з корекційної педагогіки розрахована на 54 години (18 годин 
лекції та 36 годин практичні заняття). Програмою передбачено розгляд таких 
гем: „Окремі галузі дефектології: сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофре- 
нопедагогіка, логопедія.”, „Діти з аномаліями фізичного розвитку. Питання ко- 
рекційного виховання та навчання.”, „Психологічні методи дослідження -анома
льної дитини.”, „Діти з порушенням зору.”, „Діти з порушенням слуху.”, „Діти з 
порушенням мовлення.”, „Діти з порушенням опорно-рухової системи, га ін. 
Студентам також пропонується загальна дисципліна „Інвалідний спорт” обся
гом 54 години та вузькоспеціалізовані „Теорія і методика спортивного трену
вання з різних видів спорту з глухими спортсменами. , „Теорія і методика 
спортивного тренування при ДЦП та порушеннях опорно-рухового апарату. , 
„Теорія і методика спортивного тренування за різними видами спорту зі сліпи
ми та слабозорими спортсменами.”, „Теорія і методика спортивного тренування 
спортсменів з розумовою відсталістю.” Змістовний аналіз навчальних проірам 
11,2] дозволяє зробити висновок про те, що цей блок дисциплін спрямований на 
озброєння студентів знаннями в галузі масового спорту інвалідів. Крім того, в 
дисципліні „Параолімпійський спорт” розглядаються питання історії та органі- 
іації Гіаралімпійських ігор, особливостей класифікації спортсменів- 
паралімпійців.

Велика робота з підготовки фахівців цієї галузі проводиться в останні де
сять років в Росії, де тільки в Санкт-Петербурзі навчання за спеціальністю 
„Адаптивна фізична культура” веде два навчальних заклади -  Державна акаде
мія фізичної культури ім.П.Ф.Лесгафта та Інститут спеціальної педагогіки і 
психології Міжнародного університету сім’ї та дитини ім.Рауля Валенберга. 
Динамічний розвиток цієї нової галузі науково-педагогічних знань обумовле
ний низкою чинників. В першу черіу, це тривожна тенденція збільшення кіль
кості осіб з проблемами у стані здоров’я, по-друге, розвиток гуманізації освіти 
іа інтеграція інвалідів в суспільство, що, в свою чергу, викликає потребу у фа
хівцях АФК [5,6,7,9]. Навчальний план підготовки спеціаліста за спеціальністю 
„Фізична культура для осіб з відхиленнями в стані здоров я (Адаптивна фізична 
культура)” розрахований на 5 років. Кваліфікація випускника спеціаліст з 
адаптивної фізичної культури. Поряд із блоками загальних гуманітарних дис
циплін, дисциплін математичного циклу, спортивними дисциплінами вивча-
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2 Ї ,  ?ПС1Г ' Ь'" 1фСДМе™:. ”ТеоР1Я 1 °Рганіза»ія АФК”, „Соціальний захист ін- 
™  ’ ”К0МПЛЄКСКа Реаб|лнація хворих та Слідів”, „лікарський контроль в
^ ’ ” Г 0Г'Я ХВ° РОбИ Т3 ,НВалІДНОСТІ” »Спеціальна педагогіка та психо- лопя та ш. Блок дисциплін спеціалізації, заг11ьним обсягом 500 годи вклю.
чає. „Ф,зичну реабілітацію”, „Адаптивне фітине виховання”, „Адаптивну ру
хову рекреацію , ЛФК, „Спортивну підготов^ інвалідів (адаптивний спорт)” 

ПІ явну фізичну культуру ДЛЯ осіб 3 ПОру,|СНИЯМ інтелекту”. Слід відміти
ти що підготовка фахівців за спеціальність „Адагттивна фізична культура-» 
здійснюється на баз, бакалаврського ступеню „бакалавр фізичної культури»»

єгьгя »я1 КаДЄМ" ФІЗИ; Ш0Г° виховання м‘ Поз«ань (Польща) навчання здійсню
ється на факультетах фізичного виховання, туизму та рекреації та фізіотерапії.
™ " Г “* ДВ0Х ФаКуЛЬТТ Х лисципліни> щ°іюв’язані із проблемами інваспо- 
рту не викладаються. На факультеті ф ізіотеру крім загальних гуманітарних,
базових медичних та природознавчих дисцадн> включено блок дисциплін 
” . И ШЄ ВИХ0Ван™ ' еоР1я ' методика фізичного виховання”, „Теорія рухо- 
С п о т Г Н0СТІ ’ „”^ еор,я спортивного тренування”, „Гімнастика”, „Плавання”, 

„Споріивн, ігри (гандбол, баскетбол, воле«бол, футбол), „Легка атлетика” 
„Ігри та спорт в фізютерашГ, „Музичні та р)хливі ігри в реабілітації”. Серед
о б г я г Т 'їп 3 °Р0М С7УЛЄНТаМ пР°понУєтьс,дисципліна „Різні види спорту”, 
обсягом ЗО годин, що підсилює спортивну езр0Ну підготовки фахівця. Прак
тична частина навчання проводиться в межах ІІТ„іх та зимових таборів т я  осіб 
з рвними вадами Студентами опановуються ,акі види сп0 як плавання, іг. 
ри, гірськолижним та лижний спорт, зимові спортивні ігри та з; бави [10]

нав іальному процесі Львівського державного інституту фізичної куль-
^ о п т ’лавиФаКУЛЬТЄТ' СП°РТУ ,(спеціальність „Олімпійський та професійний 
спорту! ЬСЯ НаСіуПШ ДИСЦИШШШ’ Чо включають проблематику інва-

• „Теоретичні основи інваспорту” - загальний урс. обсягом 54 години.
• „Паралімпіиськии спорт” - спеціалізація, об(ягом ,62 ГОд„„и, в т.ч. практика
/о ГОДИНИ.

• „Адаптивний спорт” - дисципліна магістрату обсягом 54 години
~ Г®матик5 Цих дисциплін охоплює усі напрямки інваспорту: паралімпійсь- 

кии, дефлшшйськии спорт та Спеціальний йЛІМпіади. Залежно від етапу на-
матепія зшальнин курс’ спеціалізація чи магістратура), студентам подається 
матеріал різно, глибини та складності про іс»орію та організаційні аспекти ін
васпорту, програми змагань та особливості Іидів СГЮрту, класифікації спорт- 
сменів-.нвалідів, методику спортивної підготовки різних нозологічних груп 
тощо. Важливою складовою підготовки фахівців у ЛДІФК є практика, що здій- 
снюсться на об єктах центру „Інваспорт”, в осередках Спеціальної Олімпіади, в 
реабілітаційних центрах. Студенти ознайом.Ъються 3 методикою підготовки 
спортсмен,в-,нвал,дів в різних видах спорту: легкій атлетиці, настільному те-
л ^ т і т Г Г Ш̂'НІ: Лп басКЄтб0Л1 у візкаі плаванні, стрільбі з лука, павер-

ф гу, фут олі та ін. Програмою практики передбачено оволодіння методи-



мий транспортування інвалідів у візках та навчання пересуванню у візку. Крим 
нно, студенти беруть участь в організації та проведенні спортивних змагаыь 
чин інвалідів [3,4].

І) Національному університеті фізичного виховання і споргу України в 
межах дисципліни „Спорт інвалідів” викладаються теми: „Спорт інвалідів, йото  
. шпальне значення та умови функціонування”, „Організаційна структура ~га 
управління спорту інвалідів”, „Паралімпійські ігри: виникнення, організація т а  
проведення”, „Спешиал Олімпікс: виникнення, філософія, програма”, „Актуа- 
іі,пі проблеми спорту інвалідів”. Загальний обсяг дисципліни 54 години, д п с -  

ііпнліна загального, ознайомчого характеру.
І Іеобхідно підкреслити, що в споріднених галузях діяльності -  фізич на 

реабілітація, адаптивне фізичне виховання -  є на сьогодні суттєві наробки, в е -
....ній позитивний досвід, але поданий аналіз навчальних програм стосуєть»ся
і аме підготовки фахівців інваспорту.

Висновки:
І Гуманізація сучасного суспільства, розвиток освіти та інтеграція інвалідів в 
і уі пільство, потужний розвиток різних напрямків спорту інвалідів викликає н а - 
іильну потребу у фахівцях, які б були озброєні усіма знаннями, необхіднії ми 
лпи успішної діяльності в галузі інваспорту на різних рівнях його функціоиу-
ІІІІІНІЯ.

' І Ефективна підготовка кадрів інваспорту має здійснюватися на базі спеціаль
неє! і „Олімпійський і професійний спорт”.
І І Іа теперішньому етапі відсутня спільна думка щодо стратегії підготовки 
фахівців інваспорту, зусилля різних навчальних закладів галузі відокремлені. 
Подальша діяльність в цьому напрямку має бути скерована на інтеграцію зу- 
і иль, узгодження навчальних програм, використання позитивного досвіду, що 
ишбуго окремими закладами освіти чи фахівцями по різних напрямках роботи.
І И переважній більшості проаналізованих навчальних програм не відображе
нії повною мірою усі напрямки спорту інвалідів: більшої уваги надаст ься гг ро- 
і щемим паралімпійського та спеціального олімпійського спорту і менш висвіт
леними є проблеми дефлімпійського спорту.
■і І Іри розробці нових чи вдосконаленні існуючих навчальних програм з д и с 
циплін проблематики інваспорту слід враховувати його полідисциплінаркий 
характер та необхідність наявності тренерської практики, виходячи зі спецпфі- 
йн практичної діяльності.
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