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ВСТУП

Відкриття Міністерством освіти і науки України спеціалізації «тренер з 

інвалідного спорту» за фахом 7.01.02.03 - «Олімпійський і професійний спорт» 

створило реальні передумови для формування інформаційного простору 

адаптивної фізичної культури в Україні.

Головною метою цього методичного посібника є об'єднання досить 

розрізнених інформаційних потоків про використання засобів і методів фізичної 

культури, компонентів здорового способу життя для комплексної реабілітації 

інвалідів і їх спеціальної інтеграції.

Адаптивна фізична культура -  широкий соціальний феномен, основною 

метою якого є соціалізація або ресоціалізація особистості інваліда чи людини з 

відхиленнями в стані здоров'я, а не тільки лікування за допомогою фізичних вправ 

і фізіотерапевтичних процедур.

У зв'язку з цим методичний посібник містить навчальний матеріал і 

програми всіх основних видів адаптивної фізичної культури, адаптивного спорту, 

фізичного виховання, адаптивної фізичної рекреації й фізичної реабілітації.

Адаптивний спорт, що активно розвивається сьогодні в усьому світі, має 

три основні напрями: Параолімпійський, Спеціальний Олімпійський рух, 

Всесвітні ігри глухих і охоплює інвалідів практично всіх нозологічних груп.

Таким чином, адаптивний спорт, здійснюючи оздоровчий і лікувальний 

вплив на спортсмена, є до того ж і хорошим засобом підвищення рівня якості 

життя серед умов, у яких опинилася людина у зв'язку зі своєю хворобою або 

інвалідністю.

Адаптивне фізичне виховання, спрямоване на формування в інвалідів та 

осіб із відхиленнями в стані здоров'я життєво важливих і професійно обов'язкових 

знань, рухових умінь і навичок, розвиток необхідних у побуті й на виробництві 

фізичних якостей і здібностей, має величезне значення для адаптації до життя 

даної категорії населення нашої країни і, насамперед, дітей. Воно здійснюється в 

спеціальних (корекційних) освітніх установах усіх видів, у дошкільних, шкільних,



загальноосвітніх установах, середніх і вищих професійних навчальних закладах 

(із контингентом дітей, школярів і студентів спеціальних медичних груп) і інших 

структурах і організаціях за державними програмами із залученням відповідних 

фахівців.

Адаптивна рухова рекреація спрямована на активізацію, підтримку або 

відновлення фізичних сил, профілактику втоми, на розваги та цікаве проведення 

дозвілля інвалідами й особами з відхиленнями в стані здоров'я на основі 

використання фізичних вправ, природних чинників зовнішнього середовища, 

незвичайних спортивних споруд (типу аквапарків, фітнес.-центрів, тренажерних 

залів).

Адаптивна фізична реабілітація (або фізична реабілітація інвалідів) -  

найбільш відомий напрямок використання фізичних вправ для лікувальних цілей, 

а також відновлення тимчасово втрачених або порушених функцій (крім тих, що є 

причиною інвалідності).

Акцент у даному напрямку адаптивної фізичної культури ставиться на 

використанні лікувальної гімнастики, різних комплексів вправ, засобів 

фізіотерапії й іншого для відновлення тих або інших функцій інваліда з 

урахуванням його основного дефекту.

Зазначимо, що адаптивна фізична культура є за суттю міждисциплінарною 

спеціальністю, яка інтегрує в собі такі галузі людського знання: фізична культура, 

медицина, корекційна педагогіка. Наукова діяльність з цієї спеціальності об'єднує 

медицину й корекційну педагогіку.

У зв’язку з цим автор навчальних програм вважає, що одержання освіти за 

об'єднаними програмами з отриманням випускниками двох дипломів або з 

присвоєнням їм двох кваліфікацій, безумовно, зробить їх більш захищеними й 

конкурентоспроможними на ринку праці.

У змісті основної освітньої програми з адаптивної фізичної культури 

студентам факультету фізичного виховання пропонуються знання з медицини, 

корекційної педагогіки.
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Досвід підготовки кадрів високої кваліфікації з корекційної педагогіки на 

Україні дозволяє говорити про існуючу тенденцію інтеграції освіти в цій сфері з 

іншими спеціальностями вищої школи. Ці програми спрямовані на допомогу 

студентам і їхній соціальній захищеності, що при опануванні цими програмами 

можуть одержати два дипломи -  фахівця з адаптивної фізичної культури і 

бакалавра фізичної культури в скорочені терміни (за 5 -  6 років навчання).

У цьому випадку вони можуть співпрацювати зі здоровими людьми й 

інвалідами: викладачами у вищих навчальних закладах зі студентами основних і 

спеціальних медичних відділень, учителями у школі та тренерами-викладачами в 

установах адаптивної фізичного виховання.

Зауважимо, що в навчальних програмах відбиті питання з тифлопедагогіки, 

сурдопедагогіки, олігофренопедагогіки. Поява державного освітнього стандарту 

вищої професійної освіти в Запорізькому державному університеті на факультеті 

фізичного виховання «Фізична культура для осіб із відхиленнями в стані 

здоров'я» обумовлена потребами держави, турботою про найбільш незахищену 

категорію людей -  інвалідів, що отримали дефект від народження або протягом 

життя.

Будь-яке патологічне порушення змінює цілісність і природність життя, 

порушує контакти з навколишнім світом, знижує діяльнісний потенціал, створює 

комплекс неповноцінності, обмежує можливості фізичної, інтелектуальної, 

культурної, трудової адаптації, ускладнюючи соціалізацію й інтеграцію даної 

категорії людей у суспільство.

Навчальні програми містять навчальний матеріал по адаптивної фізичної 

культури; він представляє складне багатогранне соціально-педагогічне явище; 

теорія виступає як науковий напрямок, що вивчає структуру, функції, принципи, 

цілі, завдання, засоби та методи раціонально організованої рухової активності 

осіб з обмеженими функціональними можливостями.

У кожній програмі розкривається унікальність об'єкта педагогічних впливів, 

різноманіття нозологічних груп, складність структури дефекту. У зв'язку з цим 

пропонується інтеграція знань студентів факультету за такими напрямками :
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7
- спільність методологічних концепцій, що базуються на знанні 

закономірностей психічного й біологічного функціонування здорового 

організму із патологічними порушеннями;

- той самий об'єкт педагогічної діяльності -  діти з проблемами в розвитку 

й обмежених функціональних можливостей;

- загальна мета педагогічної діяльності -  навчання, виховання та розвиток 

з орієнтацією на потенційні можливості дитини, створення умов рівної 

особистості для освіти, соціалізації й інтеграції в суспільство.

Створення кафедри теорії та методики адаптивної фізичної культури 

дозволить узагальнити теоретичний і практичний матеріал з адаптивного 

фізичного виховання, адаптивного спорту, адаптивної рухової рекреації й 

фізичної реабілітації.



8

Розділ І. НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ З КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

ТА ІНВАЛІДНОГО СПОРТУ

КОРЕКТНІША ПЕДАГОГІКА

Навчальна програма розкриває специфіку корекційної педагогіки.

Програма може використовуватися викладачами, студентами, учителями 

спецшкіл, вихователями спеціальних дитячих садків.

Програма складена доктором педагогічних наук, професором Байкіною Н.Г.

4 курс

Спеціальність 7.01.02.03 -  «Олімпійський та професіональний спорт, тренер за 

видом спорту»

Спеціалізація -  «тренер за видом спорту, тренер з інвалідного спорту».

Лекції -  18 годин 

Практичні -  36 годин 

Іспит -  6 годин

Усього -  67 годин



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

дисципліни “Корекційна педагогіка” 

для студентів 4 курсу факультету фізичного виховання та спорту
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Спеціальність "Тренер з виду спорту, інвалідного спорту"

Мета курсу: удосконалення професійно-педагогічних навичок у студентів для 

проведення занять з дітьми-інвалідами різних нозологічних груп.

ОСНОВНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ

Вступ.

Корекційна педагогіка

1. Корекційна педагогіка як комплекс психолого-педагогічних і медичних наук; 

асиміляція знань фахової педагогіки та фахової психології.

2. Окремі галузі дефектології: сурдопедагогіка, тифлопедагогіка,

олігофренопедагогіка, логопедія та їх взаємозв'язок.

3. Актуальні проблеми корекційної педагогіки.

4. Організація фахової допомоги особам з дефектами розвитку в Україні.

Поняття “аномальна дитина” та “аномальний розвиток” у 

дефектології

1. Структура аномального розвитку.

2. Категорії аномальних дітей. Положення Л.С. ВиготсЬкого про первинний та 

вторинний дефекти.



3. Поняття психічного дизонтогенезу. Класифікація психічного дизонтогенезу. 

Фактори, які викликають дизонтогенетичний розвиток.

4. Періодизація дитячого віку. Психічний розвиток у сензитивні вікові періоди.

5. Психічні захворювання, характерні для окремих періодів дитинства. 

Особливості перебігу психічних розладів у підлітковому віці.

6. Діти з аномаліями фізичного розвитку. Питання корекційного виховання, 

навчання.

Психологічні методи дослідження аномальної дитини

1. Принципи побудови експериментального дослідження.

2. Структура експерименту.

3. Можливі схеми побудови обстеження.

4. Динамічне спостереження. Еколого-психологічний метод.

5. Експериментальне навчання як метод діагностики порушень розвитку в 

шкільному віці.

6. Варіанти методик. Психологічні тести. Принципи їх побудови. Тест Біне- 

Симона та його модифікації. Критика синтетичних тестів. Аналітичні тести. 

“Психологічний профіль” Рассалімо. Критичний аналіз ідеї “психологічного 

профілю”.

7. Схема побудови тесту Векслера та методи обробки одержаних даних. 

Критичний аналіз схеми Векслера.

8. Методи дослідження особистості.

Психічні розлади в дитячому віці

1. Затримка психічного розвитку. Психічний інфантилізм. Церебрастеничний і 

психопатоподібний синдром. Гіпердинамічний синдром.

2. Олігофренія та деменція. Характеристика пізнавальної діяльності розумово 

відсталої дитини. Особистісні та поведінкові аномалії. Принципи відбору в 

допоміжні заклади. Соціальна реадаптація та профорієнтація.
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3. Синдром Каннера. Ігропсихотерапія при РДА. Шизофренія в дітей і підлітків. 

Основні форми, особливості протекання, прогноз. Структура інтелектуальних 

та емоційних розладів. Проблема навчання й реабілітації.

- Психопатія як стійка аномалія особистості. Проблема біологічного та 

соціального у формуванні психопатії.

5. Неврози. Розмежування неврозів. Неврозоподібні стани. Патологічні реакції. 

Корекція невротичної дезорганізації поведінки.

Психокорекційна та психотерапевтична робота 

Ігротерапія, музикотерапія, сімейна терапія, бібліотерапія.

2. Корекційне навчання. Соціальна допомога дітям із психічними аномаліями.

Діти з порушенням слуху

Класифікація дітей з порушенням слуху: глухі; ті, що слабо чують; ті, що пізно

оглухли.

2 Характеристика основних груп дітей із порушенням слуху. Навчально-виховні 

заклади для дітей з порушенням слуху, їх загальні та спеціальні завдання.

3. Роль жестової, дактильної форм мовлення у формуванні усного мовлення в 

осіб з недоліками слуху. Соціально-трудова адаптація, інтеграція осіб із 

порушенням слуху.

Діти з порушенням зору

1. Класифікація дітей із порушенням зору. Характеристика основних груп дітей із 

дефектами зору.

2. Роль збережених аналізаторів та компенсація психофізичного розвитку дітей, 

які мають порушення зору, їх загальні та спеціальні завдання.

3. Соціально-трудова адаптація осіб із порушенням зору.

11



Діти з порушенням мовлення, організація допомоги

1. Поняття “порушення мовлення”.

2. Основні види порушення окремих компонентів і сторін мовлення: голосу, 

темпу, ритму, звуковимови, лексико-граматичної сторони мовлення, читання, 
письма.

3. Порушення розуміння мовлення.

4. Можливості переборення мовленнєвих порушень.

5. Роль логопедичної роботи в переборенні мовленнєвих порушень.

12

Діти з порушенням опорно-рухової системи

1. Види порушень опорно-рухової системи. Психолого-педагогічна 

характеристика дітей із порушеннями опорно-рухової системи.

2. Медично-виховні заклади для дітей з порушеннями опорно-рухової системи.

3. Соціально-трудова адаптація, інтеграція осіб з порушенням опорно-рухової 

системи.

Розумово відсталі діти

1. Поняття “розумова відсталість”.

2. Класифікація розумово відсталих дітей залежно від ступеня інтелектуальної 

недостатності.

3. Корекційно-розвиваюча лікувальна робота з розумово відсталими дітьми. 

Заклади для розумово відсталих дітей, їх загальні та спеціальні завдання. 

Соціально-трудова адаптація осіб з розумовою відсталістю.

Діти із затримкою психічного розвитку

1. Поняття “затримка психічного розвитку”.

2. Основні групи дітей із затримкою психічного розвитку.

3. Організація навчшіьно-виховної, корекційної, лікувальної роботи.



Діти з комплексними порушеннями психофізичного розвитку 

Організація їх навчання та виховання.

Основні групи дітей із комплексними порушеннями психофізичного розвитку: 

сліпоглухонімі, сліпі, розумово відсталі й інші.

Особливості психофізичного розвитку.

Організація опіки, навчання, виховання.

Соціально-трудова адаптація.
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
14

1. Система навчально-виховних закладів для аномальних дітей.

2. Формування навичок самообслуговування у слабозорих дітей.

3. Тест "Перебір пальців".

4. Патологія органу зору.

5. Ставлення до дефекту нечуючих учнів.

6. Професійні знання, уміння та навички логопеда.

7. Попередження мовних порушень.

8. Особливості соціальної взаємодії нечуючих підлітків.

9. Методика "Будинок - Дерево - Людина".

10. Відбір дітей у спеціальні заклади.

11. Специфіка спілкування в підлітків із дефектом слуху.

12. Методика "Малюнок сім'ї".

13.Особливості логопедичної роботи при порушеннях розумового розвитку.

14. Умови формування особистості нормальної й аномальної дитини.

15. Мовна картка дитини.

Іб.Особливості логопедичної роботи при порушеннях зору.

17. Психічний розвиток, виховання та навчання дітей при деяких спадкових 

синдромах і сімейному алкоголізмі.

18. Фізичний розвиток аномальних дітей.

19.Особливості логопедичної роботи при порушеннях слуху.

20. Медико-психологічний аспект наркоманії в дітей.

21. Матриці Равена.

22. Принципи та методи логопедичного впливу.

23. Загальні принципи психологічної допомоги дітям з ортопедичними 

захворюваннями.

24. Мовні ігри (зміст, проведення).

25. Класифікація порушень мови.

26. Психологічна служба у спеціальних школах для дітей з порушенням зору.
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1 ” Тест шкільної зрілості Йєрасіка.

1 і гіпологія порушень мови.

1: Принципи організації корекції ЗПР у дітей у діагностико-корекційних групах 

дитячого садка.

і і Вивчення мілкої та загальної моторики .

Предмет, завдання, методи логопедії, 

і 1 Психодіагностика відхилень у розвитку, 

і і Дослідження уяви.



У результаті вивчення дисципліни “корекційна педагогіка” студент повинен 

користуватися основними поняттями.

Знати :

- Поняття “ аномальна дитина ” та “ аномальний розвиток ” у дефектології.

- Категорії аномальних дітей.

- Предмет, завдання, методи сурдопедагогіки.

- Класифікація дітей з недоліками слуху.

- Предмет, завдання логопедії.

- Етіологія порушення мови.

- Принципи та методи логопедичного впливу.

- Особливості логопедичної роботи при порушеннях слуху.

- Особливості логопедичної роботи при порушеннях зору.

- Особливості логопедичної роботи при порушеннях розумового розвитку.

- Відбір дітей у спеціальні заклади.

- Попередження мовних порушень.

- Патологія органу зору.

- Система навчально-виховних закладів для аномальних дітей.

- Особливості логопедичної роботи при порушеннях слуху.

- Особливості формування рухів у дітей із порушенням зору.

- Формування навичок самообслуговування у слабозорих дітей.

- Специфіка спілкування у підлітків з дефектом слуху.

- Умови формування особистості нормальної й аномальної дитини.

- Загальні принципи психологічної допомоги дітям із ортопедичними 

захворюваннями.

- Класифікація порушень мовлення.

- Психологічна служба в спеціальних школах для дітей з порушенням зору.

- Принципи організації корекції ЗПР у дітей в діагностико-корекційних групах 

дитячого садка.

- Психодіагностика відхилень у розвитку.

- Становлення ігрової діяльності у школярів із ЗПР.
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•І:::=ана допомога як критерій научуваності в діагностиці розумової

зідсталості та ЗПР.

- Активізація пізнавальної діяльності дітей з порушенням розумового 

розвитку 3 - 4  року життя.

-еакттія батьків на дефект дитини та її корекція у процесі спілкування з 

дефектологом.

17

«ттк :

- Використовувати при роботі довідкову та навчальну літературу.

- З находити інші необхідні джерела інформації та працювати з ними.

БІБЛІОТЕКА
ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ



ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ СТУДЕНТ
Схема

18

Моніторинг 
навчального 

процесу з 
корекційної 
педагогіки



гторинг  н а в ч а л ь н о г о  п ро ц е с у  з  к о р е к ц ій н о ї п е д а г о г ік и

19



ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
20

Основна:

1. Актуальные проблемы диагностики ЗПР у детей М., 1982 -  126 с.

2. Венгер А.А., Выгодская Г.Л., Леонгард Э.И. Отбор детей в специальны: 

школы, дошкольные учреждения -  М.: Просвещение, 1972,- 144 с.

3. Внешняя среда и психическое развитие ребенка / Под ред. Тонковой- 

Ямпольской Р.В., Шмитд-Колмер Е., Хабинаковой Э -  Медицина, 1984,- 200 с.

4. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Виасовой Т.А. 

Лубовского В.И., Цилиной Н.А.- М., 1984,- 256 с.

5. Лапшин В.А., Пузанов Б.Н. Основы дефектологии. -  М.: Просвещение, 1990- 

143 с.

6. Лубовский В.И. Теоретические аспекты разработки методического подхода г 

диагностике нарушений психического развития // Психология аномальны) 

развитий // Т.П., 1986. -  С. 264 - 266.

7. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные исследования органов слуха // Вопросы 

психологии,- М., 1970.- С 55 - 70.

8. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. Мышление и речь 

Проблемы психологического развития ребенка. -  М.: АПН РСФСР, 1956.

9. Сурдопедагогика / Под ред. Никитиной М.И.- М.: Просвещение, 1989 -  374 с.

Ю.Логопедия: В 2-х томах.- М.: Просвещение, Владов., 1995.

11 .Учебник по дефектологии для студентов педагогических институтов / Под ред. 

Волкова Л.С., Лалаева Р.И., Мастюкова Е.М. -  М., 1995.

12.Организация спортивно-массовой работы с лицами, имеющими нарушения 

функций спинного мозга: Методические рекомендации / Под ред. 

Григоренко В.Г., Глоба А.П., Сермеев Б.В. -  М.: Советский спорт, 1991.
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. ,с ланова:

- диагностика и школа . Тезисы симпозиума / Под ред. Гуревича К.М., 

Ту—веского В.И. -  Таллин: НИИ педагогики Эст.ССР, 1980.

ігтадія аномальної дитини в сучасній системі соціальних відносин / 

Ч ': "  іти Всеукраїнської науково-методичної конференції / Відп. ред. 

:• -діг В.І., Бен І.Д.- Київ, 1994.

ссекгшонная работа с учащимися начальных классов школ для слепых 

: Учебное пособие / Под. ред. Солнцевой Л.И.- М., 1990.

С ■ - -еское воспитание в специальных школах.- Горький, 1980.

-зітш  і суспільство : проблеми інтеграції. - Випуск 1. Цикл "Повір у себе" / 

л гел. Синева В.Н. -  Київ, 1995.



ТНВАЛІЛНИЙ СПОРТ
22

Робоча програма розкриває специфіку теорії та методики інвалідног: 

спорту.

Програма може бути використана викладачами, студентами, учителям 

спеціальних дитячих садків.

Програма складена доктором педагогічних наук, професором Байкіною Н.Г

5 курс

Лекцій -  18 годин 

Практичних -  36 годин 

Заліки -  6 годин

Всього -  60 годин



НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

дисципліни "ІВАЛІДНИЙ СПОРТ" 

для студентів 5 курсу факультету фізичного виховання та спорту

23

1 . альність: "Тренер із виду спорту, інвалідний спорт".

ОСНОВНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ

Зстуи.

М їіж ч н і аспекти розвитку фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи

гел нвалідів.

її. тсдивості реабілітації інвалідів засобами фізичної культури та спорту:

■: -..іток занять у групах зрілого віку;

- гз -ачна кількість тих, хто регулярно займається спортом у дитячому віці; 

-«адекватна оцінка своїх функціональних можливостей самим інвалідом - 

частіше занижена, рідше - завищена;

* лссилення патологічного стану внаслідок надмірної м'язової активності; 

ігілєльно  з основним стражданням -  наявність хронічних захворювань; 

ї лсугність активного відбору у фізкультурно-оздоровчі групи, виходячи з 

~: казників із різних видів фізичної діяльності;

зраховуючи функціональний стан занять у реабілітаційних, фізкультурно- 

: ровчих або спортивних групах;

•'■зв'язкове проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів щодо 

'•зліпшення протікання основних та побіжних захворювань, а також 

мовлення після навантажень;

: 5 льшення кількості патологічних станів, захворюваності, спортивних

травм;
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- різноманітність ураження опорно-рухового апарату не тільки в інвалідів- 

опорників, але й у осіб із порушенням зору, слуху, інтелекту;

- збільшення вимог до взуття тих, хто займається, і до покриття спортивних 

майданчиків;

- наявність розгорнутої класифікації спортсменів з ураженням ОРА для 

формування змагальних груп;

- виникнення психологічних проблем.

Завдання, які вирішуються в процесі роботи:

- при вступі до групи для занять визначити функціональний стан, загальну 

групу здоров'я, яка припускає обсяг фізичних навантажень від занять ЛФК 

до вдосконалення у спортивній спеціалізації. Важливо виділити групи осіб з 

урахуванням зворотності змін;

- правильний вибір характеру рухливої діяльності, виходячи з порушень, які є 

в організмі;

- рекомендації з використання в тренувальному процесі засобів і форм ЛФК, 

спрямованих на ефективний розвиток функцій того або іншого органа;

- організація диспансеризації прикріпленого контингенту в центрах 

спортивної медицини, необхідних додаткових досліджень (наприклад, 

рентгенографію променевозап'ясного суглоба для виявлення остеопороза в 

осіб із порушенням ОДА);

- організація та проведення лікувально-профілактичних та відновлюючих 

заходів у закладах охорони здоров'я за місцем проживання;

- для членів збірних команд складання індивідуальних реабілітаційних 

програм, які лімітують фізичне навантаження та комплексне використання 

всього арсеналу відновлюючих засобів;

- проведення аналізу випадків загострення основного захворювання, загальної 

захворюваності та травматизму на заняттях й узагальнення даних на рівні 

Укрцентру і центру спортивної медицини;

- особливу увагу приділяти санітарно-просвітницькій роботі з питань 

харчування, режиму дня, рухової діяльності серед тих, хто займається в



групах, з рідними інваліда, а за допомогою преси, радіо та телебачення - з 

населенням, займаючись адаптацією зовнішнього середовища до інваліда;

- обов'язкова сумісна діяльність з професійним психологом.

Стандартні правила щодо зрівняння можливостей інвалідів.
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ВСТУП

Мета вивчення дисципліни "Інвалідний спорт" полягає в тому, щоб 

ознайомити студента із призначенням тренера з інвалідного спорту, удосконалити 

професійно-педегогічні навички у студентів для проведення занять з дітьми- 

інвалідами за різними нозологічними групами. Також цей курс забезпечить 

перспективних тренерів інформацією з історії та філософії Параолімпійських ігор 

й ігор серед інвалідів, знаннями з усіх видів інвалідності, спортивної медицини та 

першої медичної допомоги; навчить тренерів методиці організації та проведення 

практичних занять зі спортсменами-інвалідами в окремих видах спорту. Тому 

курс має такі завдання :

1. Допомогти студентам-тренерам краще розуміти призначення, цілі та 

організацію інвалідного спорту.

2. Допомогти студентам-тренерам у розумінні здібностей спортсменів-інвалідів.

3. Представити студентам-тренерам основну інформацію з спортивної медицини 

та першої допомоги.

4. Допомогти студентам-тренерам опанувати навички, стратегіїо, правила та 

принципи тренерської роботи в окремих видах спорту.

5. Передати студентам додаткові навички та стратегії, які допоможуть у навчанні 

спортсменів-інвалідів.
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Лекції з моніторингу навчального процесу з інвалідного спорту

Історія розвитку фізкультури та спорту серед глухих та тих, хто слабо чує

1. Організація спортивної роботи серед глухих у Росії та в Україні.

2. Підготовка кадрів з фізичної культури глухонімих.

3. Завдання Міжнародного спортивного комітету (КІСС).

4. Участь глухих спортсменів у VIII іграх у Мілані, Італія; у IX -  Хельсінкі, 

Фінляндія; у X іграх -  Вашингтон, США; у XI та XII іграх.

5. Міжнародні товариські зустрічі:

- Міжнародний крос націй (Італія);

- Міжнародний футбольний турнір (Югославія);

- Міжнародні спортивні змагання з гімнастики (Югославія, Фінляндія, 

Росія);

- Міжнародні змагання з баскетболу (Вроцлав , Польща).

6. Спартакіада глухих школярів із літніх та зимових видів спорту.

Про допуск глухих і тих, хто слабо чує, до керування мотоциклом і 

автомобілем.

■ Міжнародні спортивні літні ігри глухих :

- VII Всесвітні ігри глухих у Швейцарії, 1971р.

- IX Всесвітні ігри глухих у Франції, 1979р.

- Всесвітні зимові ігри глухих у США, 1975 р.



Моніторинг навчального процесу з інвалідного спорту
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мал. 1

1. Теорія та методика спортивного тренування з різних видів спорту з глухими 
спортсменами й тими, хто слабо чує.

18 лекцій 

36 практичних

- баскетбол - 2;

- греко-римська та вільна боротьба - 4;
- волейбол - 2;

- легка атлетика - 4;

- лижні гонки - 2;

- настільний теніс - 2;

- плавання - 7;

- міні-футбол - 2;

- футбол ;

- гандбол;

- спортивне орієнтування;

- туризм;

- шахи;

шашки.



Лекції з інвалідного спорту, 

з теорії та методики спортивного тренування 

при ДЦП та порушеннях опорно-рухового апарату

мал. 2

1. Загальні та спеціальні принципи фізичної реабілітації при травматичному 

уражені хребетного стовпа з порушенням функцій спинного мозку. 

Медико-соціальна реабілітація інвалідів із наслідками травм і захворювань 

спинного мозку.

2. Теоретичні та практичні основи розвитку рухових якостей інвалідів із 

травматичним ураженням хребетного стовпа та функцій спинного мозку.

3. Основні параметри фізичного навантаження при формуванні витривалості в 

інвалідів із порушенням спинного мозку.

4. Основні параметри фізичного навантаження при розвиненні гнучкості в 

інвалідів із порушенням спинного мозку.

5. Комплексна методика фізичної реабілітації хворих із травматичним 

порушенням спинного мозку.

6. Теоретичні та практичні аспекти спортивної підготовки інвалідів із 

порушенням функцій спинного мозку.

Нормативні основи фізичного виховання інвалідів із порушенням функцій

29

спинного мозку.



зо
Практичні заняття для студентів зі спеціалізації "Тренер з інвалідного спорту" 

(нозологія ДЦП та ураження опорно-рухового апарату)

Теорія та методика спортивного тренування з різних видів спорту при ДЦП та 

ураженнях опорно-рухового апарату.

мал.

- пауерліфтинг;

- волейбол сидячий;
- футбол;

- міні футбол;

- легка атлетика; - шахи;
- напівмарафон; - шашки;
- настільний теніс; - дарте;

- спортивне орієнтування;

- стрільба з лука;

- більярдний спорт.



Лекції з інвалідного спорту

: е: рії та методики спортивного тренування за різними видами спорту зі сліпими 

та слабозорими спортсменами

31

мал. З

Методичні аспекти корекційної роботи зі сліпими та слабозорими на 

сумісному етапі.

1 Зміст, методи корекційної та реабілітаційної роботи.

і Можливості проведення тренувальних занять зі сліпими та слабозорими за 

г лними видами спорту.

- Стан офтальмологічних захворювань у сліпих та слабозорих спортсменів, 

і 3 міст та методи корекціної роботи з розвитку дотику.

- Про корекційній курс розвитку зорового сприйняття в сліпих та слабозорих. 

Методика розвитку орієнтування в просторі зі слабозорими та сліпими

дполярами.

і  і знізація та зміст занять ЛФК зі сліпими й слабозорими дітьми.

Практичні заняття з теорії та методики спортивного тренування 

зі сліпими та слабозорими спортсменами

мал. З

Крос. 6. Шахи.

.1 егка атлетика. 7. Шашки.

Плавання. 8. Мініфутбол.

Гандбол. 9. Настільний теніс.

З п зртивне орієнтування. 10.Баскетбол.



Лекції з теорії та методики спортивного тренування 

спортсменів із розумовою відсталістю

32

мал. 4

1. Філософія "Спешіал Олімпікс Інтернешнл". (олімпіада для розумово 

відсталих).

2. Організаційна структура "Спешіал Олімпікс Інтернешнл".

3. Мета офіційних спортивних правил "Спешіал Олімпікс Інтернешнл". Комітет 

"Спешіал Олімпікс Інтернешнл" зі спортивних правил. Процедури прийняття 

та відміни правил проведення "Спешіал Олімпікс Інтернешнл" і внесення до 

них поправок і змін. Визначення права участі в "Спешіал Олімпікс 

Інтернешнл".

4. Класифікація видів спорту в "Спешіал Олімпікс Інтернешнл": офіційні та 

показові.

5. Використання правил міжнародних і національних спортивних федерацій. 

Групи учасників змагань на "Спешіал Олімпікс Інтернешнл". Вікові групи 

учасників "Спешіал Олімпікс Інтернешнл".

6. Спілкування зі спортсменами з розумовою відсталістю.

7. Фізична підготовка спортсмена з розумовою відсталістю:

- основні компоненти підготовленості та вироблення умовного рефлексу;

- розігрів, охолодження;

- тривалий принцип;

- зворотність;

- прогрес;

- специфічність;

- варіанти;

- індивідуальний оклик;

- адаптація;

- перенавантаження;

- підготовка до тренування;
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- види підтягувань: динамічне, статичне, балістичне.

• Здоров'я та витривалість:

- харчування;

- сила та вироблення умовного рефлексу.

: Сертифікація тренера: вступ в основні принципи тренерської праці зі 

спортсменами з розумовою відсталістю:

- філософія тренерської праці;

- планування;

- попередження травматизму.



Практичні заняття з теорії та методики спортивного тренування за різними 

видами спорту спортсменів із розумовою відсталістю

34

мал. 4

1. Легка атлетика.

2. Баскетбол.

3. Боулінг.

4. Кінний спорт.

5. Футбол європейський.

6. Гімнастика.

7. Волейбол.



ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ, Ж ИМ И ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ СТУДЕНТ

Знати :

Особливості методики спортивного тренування за різними видами спорту зі 

спортсменами різних нозологічних груп: глухими та тими, хто слабо чує, 

сліпими та слабозорими, із ДЦП та порушенням опорно-рухового апарату, із 

розумовою відсталістю.

І Основні патологічні закономірності кожної групи інвалідності.

З Правильно добирати спеціальні, підводні вправи для практичних занять зі 

спортсменами-інвал ідами.

Уміти :

Правильно сформулювати завдання у конспекті тренувальних занять зі 

;портсменами-інвалідами та написати повністю конспект.

1 Спланувати навчально-тренувальний процес за різними видами спорту з 

різними групами інвалідів.

З Використовувати при роботі довідкову та навчальну літературу, знаходити 

ш і необхідні джерела інформації та працювати з ними.
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М алю нок 1 Теорія та  методика спортивного тренування
за різними видами спорту з глухими та  тими, хто слабо чує
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' ітю нок 2 Теорія та  методика спортивного тренування
за різними видами спорту інвалідів з ураж енням опорно-рухового апарату
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Малюнок З Теорія та  методика спортивного тренування
за  різними видами спорту зі сліпими та  слабозорими



злюнок 4 Теорія та методика спортивного тренування 
спортсменів із розумовою відсталістю
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Рекомендована література.
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Розділ II. НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ З ПАРАОЛІМПІЙСЬКОГО 

СПОРТУ Й РІЗНИХ НОЗОЛОГІЧНИХ ГРУП

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН ІЗ РІЗНИМИ 

НОЗОЛОГІЧНИМИ ГРУПАМИ

Вступ

Мета вивчення курсу "Методика викладання спортивних дисциплін із 

різними нозологічними групами" полягає в тому, щоб представити методику 

викладання як пріоритетну у вивчені даної дисципліни. Курс має такі аспекти:

1. Ознайомити студента з основними методами та засобами спортивного 

тренування сліпих, слабозорих, глухих, слабочуючих, ДЦП, із 

порушенням опорно-рухового апарату, спортсменів з розумовою 

відсталістю.

2. Курс як теорія в адекватній формі повинен навчити студента 

використовувати теоретичні знання у розв'язанні практичних завдань у 

галузі корекційної педагогіки, параолімпійського спорту і на 

міждисциплінарних межах інвалідного спорту з іншими галузями знань.
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Вступ

Положення про проведення чемпіонатів, кубків та першостей України 

серед глухих, сліпих, ДЦП, спортсменів із розумовою відсталістю, з порушенням 

опорно-рухового апарату.

Мета та завдання

Чемпіонати, кубки та першості України серед різних нозологічних груп 

спортсменів проводяться з метою :

- масового залучення спортсменів України до систематичних занять 

фізкультурою та спортом;

- всебічного розвитку спорту серед спортсменів різних нозологічних груп;

- виявлення найсильніших спортсменів з метою формування збірних команд 

України для участі в міжнародних змаганнях;

- поліпшення навчально-тренувальної та оздоровчої роботи зі спортсменами- 

інвалідами у спортивних секціях, ДЮСШ, організаціях та клубах.

Керівництво проведенням чемпіонатів, кубків та першостей.

Загальне керівництво підготовкою і проведенням чемпіонатів, кубків та 

першостей здійснюється Українським центром з фізичної культури і спорту 

інвалідів “Інваспорт“ та Спортивною федерацією спортсменів-інвалідів України. 

Відповідальність за проведення чемпіонатів, кубків та першостей України 

покладається на технічних делегатів з видів спорту, головні суддівські колегії та 

центри з фізичної культури та спорту інвалідів “Інваспорт“ на місцях, де 

проводяться змагання.
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Учасники змагань

До участі в чемпіонатах, кубках та першостях України допускаються 

глухі та слабочуючі спортсмени-інваліди з вадами слуху, які мають поріг 

сприйняття слуху на краще чуюче вухо 55 і більше децибелів, володіють 

жестовою мовою глухих та є членами обласних, Республіки Крим, міст Києва та 

Севастополя осередків СФГУ, мають підготовку не нижче III спортивного 

розряду.

До участі в чемпіонатах та першостях допускаються кращі спортсмени- 

інваліди з ураженням опорно-рухового апарату Республіки Крим, областей 

України, міст Києва та Севастополя (1981 р.н. та старші).

Класифікація спортсменів-інвалідів проводиться класифікаційною 

комісією в кожному виді спорту окремо згідно із “Класифікаційною системою 

спорту-інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату“ (розробка Української 

федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату на основі 

офіційних документів УРС).

До І групи входять інваліди з наслідками ДЦП. Ця група має номер ЗО 

на таку ідентифікацію класів :

Т 31, F 31 -  клас 2 U -  інваліди на візках, керування руками.

Т 32, F 32 -  клас 2 L -  інваліди на візках, керування ногами.

Т 33, F 33 -  клас 3 -  інваліди на візках.

Т 34, F 34 -  клас 4 -  інваліди на візках.

Т 35, F 35 -  клас 5

Т 36, F 36 -  клас 6

Т 37, F 37 -  клас 7

Т 38, F 38 -  клас 8

До другої групи, що має номер 40, належать інваліди з ампутаціями 

кінцівок , а тамож група Les Autres ( Інші ).

Ідентифікація класів :

Т 40 -  Т 3 / LAT 1
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F 42 - A 2 ( A 9 ), LAF 5 , F 8 

F 43 - A 3 ( A 9 ), LAF 5 , F 8 

F 44 - A 4 ( A 9 ), LAF 5 , F 8 

F 45 -  F 5 A 7 

F 46 -  A 6 A 8 LAF 6

Дисмелія класифікується як Les Autres. Ця система є функціональною 

класифікаційною системою, що може бути застосована до уражень рухового 

апарату незалежно від діагнозу :

анпилоз, артродез або артроз основних суглобів; 

значний анкилозний спондилоартрит; 

різні типи паралічей; 

поліневрит;

численні уроджені захворювання рухового апарату (артрогрипоз, 

хондродистрофія, вивих);

рухові ураження, що є наслідками всіх видів опіків, переломів, 

уражень м'язової системи або нервової системи; 

ідіопатичний сколіоз або хребтовий анкілоз; 

хвороба Шарко -  Марі Тута, міопатія; 

неоплазія; 

поліомієліт;

- рухові ураження, викликані туберкульозом або іншими інфекційними 

ураженнями;

- гемофілія з руховими ураженнями LAT- 1 -  нормальне

функціонування верхніх кінцівок;

- відсутність функцій нижніх кінцівок, зменшення функцій тулубу.

Т41 -  T 4 /L A T 2 /A  1 

Т 42 -  А 2 ( А 9 ), LAT 3 , LAT 8 

Т 43 -  А 3 ( А 9 ), LAT 4 , SAT 8 

Т 44 -  А 4 ( А 9 ), LAT 5 , SAT 8 

Т 45 -  А 5, А 7 LAT 6 ,

Т 46 -  А 6, А 8 LAT 7 ,
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Відповідність класу Т 3 -  “спинальників“

LAT -  2 - з нормальною функцією верхніх кінцівок та тулубу, відсутність 

функцій в обох нижніх кінцівках.

Відповідність класу Т 4 -  “спинальників“

LAT -  3 - з нормальною функцією верхніх кінцівок та однієї нижньої кінцівки, 

порушення функцій на рівні тазостегнового суглобу однієї кінцівки (анкилоз); 

LAT -  4 - з нормальною функцією верхніх кінцівок, порушення функцій на

рівні колінних суглобів обох нижніх кінцівок або грубих порушень 

гомілкостопних суглобів ;

LAT -  5 - з нормальною функцією нижніх кінцівок , не функціонують обидві

верхні кінцівки або функціонують недостатньо;

LAT -  6 - з нормальною функцією нижніх кінцівок , не функціонують обидві

верхні кінцівки або функціонують недостатньо;

LAT -  7 - з нормальною функцією нижніх кінцівок , не функціонує одна верхня 

кінцівка або функціонують недостатньо (мінімальне ураження);

LAT -  8 - поєднання порушень функцій верхніх та нижніх кінцівок;

LAP -  1 - спортсмени з тяжкими ураженнями чотирьох кінцівок;

LAF -  2 - спортсмени з тяжкими ураженнями трьох або чотирьох кінцівок, з 

меншими обмеженнями ніж у спортсменів класу L 1;

LAF -  3 - спортсмени з обмеженням функцій не менше , як у двох кінцівках;

LAF -  4 - спортсмени з обмеженням функцій у двох або більше кінцівках, ці 

обмеження менші ніж у класі L 3 ;

LAF -  5 - спортсмени з обмеженням функцій не менше ніж в одній кінцівці або 

аналогічні ураження;

LAF -  6 - спортсмени з легкими ураженнями.



баскетбол

греко-римська боротьба 

волейбол 

легка атлетика 

лижні перегони 

настільний теніс 

плавання

міні -  футбол

спортивне орієнтування

туризм

шахи

шашки

крос

ДЦП та порушення опорно-рухового апарату :

падерліфтинг • спортивне • шахи

волейбол сидячи орієнтування • шашки

легка атлетика • стрільба з луку • дарте

напівмарафон • футбол • більярдний спорт

настільний теніс • мініфутбол
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Студент повинен знати :

- основи спортивного тренування різних нозологічних груп за програмою 

проведення чемпіонатів, кубків та першостей України серед спортсменів- 

інвалідів;

- основні особливості їх функціонального стану;

- перелік захворювань, які відносяться до тієї чи іншої групи інвалідності.

Студент повинен уміти :

- правильно співвідносити зміст завдань із спортивного тренування;

- користуватися основними спеціальними методами спортивного тренування, 

аналізувати та оцінювати отримані результати;

- вміти скласти положення про змагання за спеціальною програмою для 

спортсменів-інвалідів;

- проводити навчально-тренувальні заняття з різними групами спортсменів- 

інвалідів;

- правильно добирати методику спортивного тренування, а також планувати 

навчальний матеріал, складати плани-конспекти.

- використовувати при роботі довідкову та навчальну літературу, знаходити 

інші необхідні джерела інформації та працювати з ними.
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Лекції -  10 годин 

Практичні -  20 годин 

Іспит -  7 годин 

Консультації -  9 годин

Всього: 39 годин
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ВСТУП

Мета вивчення дисципліни "Параолімпійський спорт" полягає у тому, щоб :

1. Розкрити історію параолімпійського спорту.

2. Показати особливості інваліда - спортсмена.

3. Показати методику медичного огляду інваліда - спортсмена.

ОСНОВНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ

Вступ

Стандартні правила щодо зрівняння можливостей інвалідів були прийняті 

Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй на 48 сесії 20 грудня 

1993 року ( резолюція 48/96 ) - 2г.

- підгрупи і поточні потреби;

- попередня міжнародна діяльність;

- мета та зміст Стандартних правил щодо зрівняння можливостей інвалідів ;

- основні поняття в політиці щодо інвалідів.

1. Передумови до рівної співучасті:

- поглиблення усвідомлення;

- медична опіка;

- реабілітація ;

- служби підтримки.

2. Сфери впровадження рівної співучасті:

- доступність;

- освіта;

- забезпечення роботою;

- утримання та соціальний захист;

- родинне життя та особистість;

- культура;

- відпочинок та спорт;
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- релігія.

3. Заходи для виконання:

- інформація та дослідження ;

- вироблення політики та планування;

- законодавство;

- економічна політика;

- координація роботи

- організація інвалідів;

- підготовка персоналу;

- національний контроль і оцінка програм з інвалідності для виконання 

Стандартних правил;

- технічна та економічна співпраця;

- міжнародна співпраця.

4. Механізм контролю

1. Історія розвитку паралімпійського спорту.

- спортивні ігри як метод фізичної терапії.

- липень 1948 -  Сток - Мендевільські ігри для паралізованих.

- Л.Гутеманн -  творець та засновник паралімпійських ігор.

- 1960 рік -  початок паралімпійських ігор в Італії в Римі зразу після 

Олімпійських ігор.

- листопад 1964 рік -  у Токіо зібралося близько 400 спортсменів - інвалідів з 

23 країн.

- 1968 рік, Ізраїль -  28 країн брали участь у параолімпійських іграх .

- 1972 рік, Голандія, м. Арнхейм -  2,5 млн. учасників, включені нові види 

спорту, представництво спортсменів - ампутантів, хворі з ДЦП, сліпі, глухі.

- 1982 рік -  створено Міжнародний паралімпійський комітет. Мета -  

об'єднання та зближення інвалідів усього світу .



- 1988 рік, Корея, м. Сеул -  4000 учасників , відродження традиції проводити 

змагання на олімпійських аренах.

- 1992 рік, Іспанія, М. Барселона -  9 паралімпійські ігри, 4000 учасників.

- 1996 рік, СІЛА, м. Атланта -  100 річний ювілей, 3218 спортсменів з 102 

країн.

- 2000 рік, Австралія, м. Сідней -  брав участь Денис Силантьев, який виборов 

срібну медаль та займався проблемою плавання слабобачущих дітей.

2. Історія вітчизняного інвалідного спорту -  30 років.

- м. Омськ, нейрохірургічна клініка.

- у прибалтійських державах створені клуби інвалідів.

- 1974 - 1984 рр -  Кримська обл., м. Сакі -  проводилися внутрішньосанаторні 

змагання.

- 1986 р -  Кримська обл., м. Сакі -  щорічно проводиться спартакіада серед 

інвалідів, беруть участь також спортсмени - інваліди з інших міст та 

областей.

- 1990 р. -  організовано перший марафонський пробіг на колесах Сакі - 

Севастополь.

- 1992р. -  на Україні створений Національний комітет спорту інвалідів.

- 1993 р. -  відкриті територіальні центри інвалідного спорту.

- 1994 р. -  Україна стала членом Міжнародного Параолімпійського комітету.

- 1996р. Республіка Крим -  7 спортсменів повторили марафон.

- сьогодні в центрах спорту України більше 9000 спортсменів за 27 видами 

спорту.



2. МЕТОДИКА МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ІНВАЛІДІВ-СПОРТСМЕНІВ

ВСТУП

Становлення та розвиток інвалідного спорту за останні десятиріччя в країні 

ставлять перед спеціалістами ряд вагомих завдань у медичному огляді, науковому 

обґрунтуванні побудови рухового режиму, тренувальних заняттях, максимальних 

навантаженнях цієї категорії спортсменів-інвалідів.

У практичній діяльності лікаря клубу, диспансеру, спортивного товариства 

або центру інваспорту виникає необхідність медичного огляду інвалідів, які 

бажають займатися спортом або оздоровчою гімнастикою. Єдиної схеми 

діагностики з оцінкою функціональних можливостей інвалідів нема.

Мета медичного огляду -  дати об'єктивну оцінку соматичного та фізичного 

стану інваліда, визначити спортивний клас, можливі види спорту та режим 

тренувальних занять.

При зборі анамнезу необхідно уточнити рівень ураження спинного мозку , 

механізм травми (падіння з висоти, прямий удар у спину, травматичне згинання та 

розгинання, захворювання), об'єм оперативної допомоги та інші деталі 

госпітального етапу реабілітації досліджуваного.
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ДІАГНОСТИКА СПОРТСМЕНА - ІНВАЛІДА

- вивчення психоемоційної сфери спортсмена-інваліда з метою створення 

адекватних умов для швидкого виходу пацієнта із хворобливого стану та 

вироблення передумов для систематичних занять ЛФК та спорту;

- оцінка ступеня вираженості рухових порушень, визначення ступеня 

фізичної адаптації, вивчення компенсації основних рухових функцій 

(сидіння, стояння, ходьба, захват, утримання, пересування предмета рукою);
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- виявлення лимітуючих факторів, які створюють перепони або які 

обмежують вибір виду спорту та інтенсивність тренувальних занять:

• при тазових розладах оцінка збереження контролю за актами 

сечовипускання та дефекації, визначення виду спорту, обсягу та 

інтенсивності тренувального процесу;

• при порушенні трофіки тканин (наявність трофікових уражень, 

пролежнів) визначення виду спорту, в яких спортсмен може брати 

участь без шкоди для здоров'я, об'єму та інтенсивність тренувального 

процесу;

• при наявності контрактур, деформацій, патологічних настановок з боку 

опорно-рухового апарату, можливість брати участь у безпечних видах 

спорту, особливостях тренувальних занять;

• вибір виду спорту.

2.1 СПОРТИВНА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ІЗ НАСЛІДКАМИ ТРАВМ 

І ЗАХВОРЮВАНЬ СПИННОГО МОЗКУ ТА ПОЛІОМЕЛІТУ

клас 1 А -  верхній шийний відділ, трицепс слабший 3 балів за 

мануально-м'язовий тестом ( ММТ); верхній парапарез, нижня параплегія ;

клас 1 В -  нижньошийний відділ, трицепс 4 -5  бали, сила згиначів 

та розгиначів пальців рук менше 3 балів;

клас 1 С -  нижньошийний - D1 сегмент грудного відділу, сила 

згиначів та розгиначів пальців рук 4-5 бали за ММТ;

клас 2 -  грудний відділ (з DD та D5 сегмента включно), хворий

здатний утримувати рівновагу сидячи;

клас____ 3_ -  грудний відділ (з D6 по D10 сегмент включно), хворий

здатний утримувати рівновагу сидячи;

клас 4 -  грудний (з D11 по D12 сегмент включно) та поперечний

( LI - L3 ) відділи, чотириглавий м'яз не функціонують;
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клас_____ 5_ -  поперечно - крижовий (Ь 3 - 8 2) відділ, сила

чотирьохглавого м'яза 3 та більше балів за ММТ.

клас 6 -  крижовий ( з Б 2 сегмента до низу ) відділ.

НАЯВНІСТЬ ТА СТУПІНЬ ВИЯВЛЕННЯ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ:

- тетрапарез -  виражений, помірно виражений, легкий;

- верхній парапарез -  виражений, помірно виражений, легкий;

- нижній парапарез -  виражений, помірно виражений, легкий;

- інший синдром.

НАЯВНІСТЬ ТА СТУПІНЬ ВИЯВЛЕННЯ ТАЗОВИХ ПОРУШЕНЬ:

- нема контролю за фізіологічними рухами;

- відносний контроль за фізіологічними рухами (обмежені в часі: в межах 20- 

30 хвилин );

- фізіологічні рухи контролює.

НАЯВНІСТЬ ТА СТУПІНЬ ВИЯВЛЕННЯ ТРОФІЧНИХ ПОРУШЕНЬ:

- є ранева поверхня з тим, що виділяється;

- нема порушень трофіки.

ОЦІНКА ПОБУТОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ, РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ , 

МОТИВАЦІЇ ДО ТРУДОВОЇ ТА СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Комплекс лікувально-оздоровчих заходів із :

- профілактики м’язових атрофій, утворення контрактур у суглобах, 

запобігання деформацій, патологічних установок у падетичних кінцівках;
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- навчання різноманітних видів побутової діяльності, засвоєння ряду 

доцільних замісних рухів, вироблення простіших навичок 

самообслуговування;

- створення сприятливих умов з метою нормалізувати порушення обміну, 

перебіг реституційно-регенеративних процесів в уражених сегментах, а 

також заходи з поліпшення функцій тазових органів.

ОЦІНКА ФІЗИЧНИХ ДАНИХ ДОСЛІДЖУВАНОГО

У ході огляду визначається обсяг пасивних та довільних рухів, можливість 

виконання звичних рухових навичок у положенні лежачи, а також таких функцій: 

сидіння, стояння, захват, утримання та перенос предмета рукою.



ТАБЛИЦЯ 1 -  ПРИБЛИЗНА СХЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ РУХІВ У
НАЙБІЛЬШ ЗНАЧУЩИХ СУГЛОБАХ КІНЦІВОК, СЕГМЕНТАХ ХРЕБТА ТА 

МАКСИМАЛЬНО РОЗВИВАЮЧЕ ЗУСИЛЛЯ ТЕСТУЮЧИХ РУХІВ У НОРМІ
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Суглоб, який 

досліджують

Рух, який 

тестують

Амплітуда, 

у градусах
Рух, який 

розвивають 

у балах

1 2 3 4

Плечовий - згинання 180 5
- розгинання 60 5
- відведення 180 5
- приведення 0 5
- зовнішня 

ротація

90 5

- внутрішня 

ротація

80 5

Ліктьовий - згинання До 160 5
- розгинання 0 5
- зовнішня 

ротація

90 5

- внутрішня 

ротація

90 5

Променевозап ’ ясний - згинання До 80 5

- розгинання До 90 5

- відведення До25 5
- приведення До 50 5

Пальці кисті - згинання До 100 3
- розгинання 0 3
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Продовження таблиці

1 2 3 4

Кульшовий - згинання До 150 5

- розгинання До 25 5

- відведення До 40 5

- приведення До 50 5
- зовнішня 

ротація

До 55 5

- внутрішня 

ротація

До 55 5

Колінний - згинання До 150 5

- розгинання 0 5

Пальці стоп - згинання До 100 3
- розгинання 0 3

Г омілкостопний - згинання До 25 5

- розгинання До 25 5

- супінація До 35 5

- пронація До 25 5

Грудний та - згинання До 80 • 5

поперековий відділи - розгинання 0 5

хребта - нахил 

вправо

До 50 5

- нахил вліво До 50 5



3. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯЗОВОЇ СИЛИ 

(МАНУАЛЬНЕ М’ЯЗОВЕ ТЕСТУВАННЯ — ММТ)
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Мета методики - отримати відомості про силу певного м'яза або м'язової 

групи при їх активному скороченні та про участь м'язів при здійсненні певного 

руху.

Таблиця мануально -  м'язового тестування

Ступінь 

( бали)
Оцінка рухової можливості

Співвідношення 

сили ураженого 

та здорового 

м’яза

(у%)
0 Нема ознак напруги при спробі довільного руху 0

1 Відчуття напруги м'язів при спробі довільного руху 10

2 Рух у повному обсязі в умовах розвантаження 2 5 -3 0

3 Рух у повному обсязі при дії сили тяжіння 

досліджуваної частини тіла та помірної протидії

50

4 Рух у повному обсягу при дії сили тяжіння 

досліджуваної частини тіла та помірної протидії

75

5 Рух у повному обсягу при дії сили тяжіння 

досліджуваної частини тіла та з максимальною 

протидією

100

Сумарний показник м'язової активності здорової людини складає 324 бали :

- верхні кінцівки = 152 / 76/ 76/  балів;

- нижні кінцівки = 136 / 6 6 / 6 6 /  балів;

- м'язи тулуба = 40 / 20 / 20 / балів.



У результаті мануально-м'язового тестування установлюється й оцінюється 

ступінь випадіння у руховій сфері за таким принципом :

- моноплігія (параліч) або монопарез однієї з кінцівок;

- параплегія або парапарез нижніх кінцівок;

- верхній парапарез, параплегія нижніх кінцівок;

- іміпарез лівих та правих кінцівок;

- тетрапарез верхніх та нижніх кінцівок.

При оцінюванні функцій стояння та ходьби визначити, за який рахунок 

виконуються ці функції: фіксуванням суглобів, опорою руками на милиці або 

трості, працею згиначів та розгиначів стоп.

Інформація деяких функцій у інвалідів

з наслідками травм і захворювань спинного мозку та опорно-рухового апарату. 

Функція сидіння :

- без опори руками сидіти не може;

- утримує тулуб у вертикальному положенні, балансуючи руками; нахили 

вперед, назад, у сторони без опори на руки виконати не може;

- сидить за рахунок праці м'язів тулуба та нижніх кінцівок; нахили вперед, 

назад, у сторони виконує без допомоги рук.

Функція стояння:

- стояти без фіксації кінцівок та опори на руки не може;

- стоїть спираючись руками на рухливу опору (милиці, зрости ну);

- стоїть без опори руками, намагається утримати рівновагу тіла з допомогою 

стопи; сила згиначів та розгиначів стопи 3 бали ;

- стоїть без опори руками, утримує рівновагу тіла з допомогою стопи; сила 

згиначів та розгиначів більше 3 балів.
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Функція ходьби :

- основним засобом пересування є коляска;

- пересувається з фіксуючим апаратами та опорою руками на милиці та 

тростини;

- пересувається без фіксуючих апаратів з опорою руками на милиці та 

тростини;

- пересувається без фіксуючих апаратів без опори руками паратична;

- хода звичайна , дефектів ходи нема.

Функція захоплення та утримання предмета рукою ( руками ):

- захопити та утримати предмет рукою не може, захоплює двома руками легкі 

великі предмети, притискаючи їх до тулуба;

- у захопленні та утриманні предмета беруть участь пальці кисті, сила 

згиначів пальців недостатня для захоплення спортивного знаряддя (до 3-х 

балів);

- у захопленні та утриманні предмета беруть участь усі пальці кисті, сила 

згиначів пальців недостатня для силових видів спорту (3-4  бали);

- функція збережена.

Трофіка тканин 

Функція тазових органів

Офтальмологічні захворювання сліпих та слабозорих спортсменів, які 

відносяться до 2-ої групи інвалідності. Ця група інвалідів бере участь у 

Олімпійських іграх.

1. Аномалії розвитку та запалення повік:

Колобома;
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- Потоз верхньої повіки;

- Рубцьові зміни повік.

2. Аномалії та запалення рогівки:

- Дистрофія рогівки;

- Рубець рогівки.

3. Аномалії та запалення судинної оболонки ока :

- Анпридія.

4. Патологія кришталика:

- Мікрофанія;

- Підвивих кришталика;

- Катаракта;

- Афапія;

- Синдром Марфана.

5. Патології сітківки:

- Атрофія сітківки ока;

- Макулодистрофія сітківки;

- Вроджене серповидне відшаровування сітківки.

6. Патологія зорового нерву:

- Атрофія зорового нерву;

- Недорозвинення зорового аналізатора.

7. Патологія окорухового апарату :

- Амбліопія;

- Косоокість

- Ністагм;

- Парез відвідного нерва;

- Анізометрія.

8. Патологія регулювання внутрішньоокового тиску:

- Глаукома;

- Альбінізм.
9. Пошкодження ( травми ) очей :



- Анафтальмія.

10. Аномалії рефракції

- Міопія;

- Астигматизм.

11 .Г иперметропія.



ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ, ЖИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ СТУДЕНТ
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Знати:

- Історію виникнення параолімпійського спорту.

- Методику медичного огляду інваліда спортсмена.

Вміти :

- Визначити спортивну класифікацію інвалідів із наслідками травм, втрати 

зору та часткової втрати зору, спортсменів із розумовою відсталістю.

- Рекомендувати види спорту, якими може займатися інвалід.

- Знати тестування рухів у нормі та патології.

- Визначити сумарний показник м'язової активності в нормі та патології.

- Уміти оцінити адаптацію організму спортсмена -  інваліда до фізичних

навантажень
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