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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНИХ РОБІТ 
з дисципліни «АДАПТИВНИЙ СПОРТ» 

для магістрів денної форми навчання, що навчаються за індивідуальним 
планом-графіком 

 
1. Конспекти самопідготовки (у відповідності до запитань у межах тем, 

які розглядаються на семінарських заняттях). 
2. Аналіз спільних та відмінних рис напрямів адаптивного спорту 

(паралімпійського, дефлімпійського спорту та Спеціальних Олімпіад).  
3. Вивчення правил змагань та системи присвоєння розрядів в видах 

спорту для осіб з інвалідністю. 
Вивчити правила змагань та описати систему присвоєння розрядів в 

обраному виді спорту для осіб з інвалідністю, керуючись Єдиною 
спортивною класифікацією України.  

4. Програма організації спортивного заходу для осіб з інвалідністю. 
Мета: розробити програму організації спортивного заходу для осіб з 

інвалідністю. 
Алгоритм виконання творчої роботи: 

1. Визначити вид(-и) спорту, з яких будуть проводитись змагання. 
2.  Проаналізувати правила змагань та вимоги до проведення змагань у 

обраних видах спорту. 
3. Визначити кількість команд, учасників та тривалість проведення 

змагань. 
4. Скласти послідовний план за днями та годинами, що враховуватиме 

можливість участі спортсменів та глядацької аудиторії, перерви на обід 
та відпочинок, процедуру класифікації (дивізонування), відкриття 
(параду та клятви) та закриття змагань, нагородження учасників, 
приїзду (зустрічі) та від’їзду (відправки) спортсменів зі змагань тощо. 

5. Описати процедуру класифікації (дивізонування) спортсменів для 
участі в змаганнях (нозологічний склад спортсменів, вік, та рівень 
результатів тощо). 



6. Визначити штат та відповідальних (групи) для організації та 
проведення зазначених змагань та їх функціональні обов’язки. 

7. Визначити можливі «форс-мажорні» обставини та шляхи їх подолання. 
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15. Інформаційні ресурси 

 
1. Мультимедійне забезпечення лекційного курсу. 
2. Відеоматеріали змагань осіб з інваліднстю різних нозологій. 
3. https://www.paralympic.org/ 
4. https://www.specialolympics.org/ 
5. https://www.deaflympics.com/ 
6. http://www.paralympic.org.ua/ 
 


