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Вступ. У спорті неповносправних досягнення результату визначається не лише талантом 
та самовідданістю спортсмена, не лише ефективністю методики підготовки та мудрістю тре-
нера, а, можливо у більшій мірі, рівнем збереження рухових можливостей. Тому постійно змі-
нюються класифікаційні підходи для більш об'єктивного визначення рухових можливостей 
спортсмена. Розподіл спортсменів на різні групи та класи здійснюється згідно з класифікаці-
ями (медичною та функціональною), мета яких — забезпечення необхідності проведення 
змагань серед інвалідів з подібними функціональними можливостями [1, 2]. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення спеціальної літератури, документальних 
матеріалів, матеріалів мережі Інтернет. 

Результати дослідження та їх обговорення. В результаті аналізу критеріїв класифікації 
спортсменів — учасників Паралімпійських ігор протягом 1960—2004 рр. можна виділити такі 
періоди вдосконалення процесу класифікації: І — 1960—1968 рр. — відсутність чітких кри-
теріїв розподілу спортсменів з пошкодженням хребта та спинного мозку на групи для участі 
в змаганнях; II — 1972—1976 рр. — впровадження класифікаційної системи ISMGF; III — 
1976—1988 рр. — проведення класифікації в межах кожної нозологічної підгрупи (ПХСМ, 
ЦП, ампутації, інші пошкодження опорно-рухового апарату); IV — з і 992 р. — впровадження 
двохетапної класифікації (загальної та функціональної). Аналіз динаміки результатів змагань 
у спринті та штовханні ядра показує, що зменшення відмінностей між результатами в групах 
з найменшими та найбільшими ураженнями спричиняє зміни в класифікаційних підходах. 
Аналіз динаміки результатів змагань у спринті та штовханні ядра виявляє чітко виражені но-
зологічні особливості. Так, у спортсменів з травмами хребта та спинного мозку в групах з 
найбільшими ураженнями спостерігається незначне збільшення результатів як у спринті, так 
і у штовханні ядра. В групі ж з найменшими ураженнями відзначається більш значуще зрос-
тання результатів. Натомість у спортсменів з ампутаціями в групах з найбільшими уражен-
нями результати зростають вдвічі, а в групі з найменшими ураженнями результат хвилеподібно 
коливається на рівні середнього. 

Висновки. 
1. Відсутність суттєвого зростання результатів свідчить про досягнення їх бизькогранич-

ного рівня для спортсменів відповідних нозологій. 
2. Незважаючи на встановлену стабілізацію класифікаційних підходів у період 1996— 

2004 рр., вважається необхідним удосконалення процесу розподілу спортсменів-паралімпійців 
на відповідні стартові групи для об'єктивізації визначення переможців, зрівняння можливостей 
спортсменів у досягненні результату. 
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