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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
з дисципліни 

"АДАПТИВНИЙ СПОРТ" 
та методичні рекомендації до їх виконання 

для студентів IV курсу ФПК ПП ПЗО (ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ) 
Загальні положення 

Відповідно до навчального плану студенти факультету заочного навчання 
виконують контрольну роботу у 8-му семестрі. 

Завдання контрольної роботи: 
Поглибити і закріпити знання студентів з дисципліни "Адаптивний спорт"; 
Придбати навички опрацювання літературних джерел і вміння узагальнювати 
матеріал; 
Перевірка знань студентів з певної теми предмету. 

Після вибору теми контрольної роботи (див. розділ "Тематика 
контрольних робіт") необхідно приступити до підбору літературних джерел і 
попереднього ознайомлення з їх змістом. Це полегшить складання плану 
контрольної роботи. 

В плані повинні бути три основні розділи: 
Вступ - обґрунтування актуальності та короткі повідомлення про зміст 
контрольної роботи; 
Основна частина - в логічній послідовності розкриває зміст обраної теми; 
Узагальнюючі висновки. 

До виконання контрольної роботи студенти повинні підходити творчо. 
Якість роботи оцінюється насамперед по тому, наскільки самостійно і вірно 
студент розкриває в ній зміст головних питань теми. 

Необхідно уникати поверхневого викладення, загальних фраз, дослівного 
запозичення тексту з використаних джерел. При дослівному записі (цитуванні) 
слід обов'язково робити посилання на джерела зі значенням сторінок. 

Зовнішнє оформлення роботи 
Контрольна робота повинна мати обкладинку і титульну сторінку, на якій 
зверху пишеться: Львівський державний університет фізичної культури. 
Факультет заочного навчання. Нижче зазначається назва теми, а також 
прізвище, ім'я та по-батькові студента, курс, група і домашня адреса. 
На першій сторінці роботи пишеться план контрольної роботи. 
В кінці роботи наводиться список використаної літератури, зазначається дата 
відправки в університет і особистий підпис виконавця. 
Список літературних джерел складається за алфавітом (дивись приклади 
запису рекомендованої літератури до відповідних тем). 



Тема 1. Місце адаптивного спорту в міжнародній Олімпійській 
системі. 

Загальна характеристика Олімпійського руху. Типологічна класифікація 
Олімпійського руху. Адаптивний спорт в Олімпійському русі. 

Тема 2. Ґенеза адаптивного спорту. 
Генеза паралімпійського спорту. Генеза дефлімпійського спорту. Генеза 

Спеціальних Олімпіад. Керівні організації адаптивного спорту в Україні та в 
світі. 

Тема 3. Адаптивний спорт як соціальне явище 
Фактори, що зумовлюють виникнення та розвиток адаптивного спорту. 

Концепція адаптивного спорту в системі міжнароджного олімпійського руху. 
Мета та завдання адаптивного спорту. Основні принципи адаптивного спорту. 
Соціальні функції адаптивного спорту 

Тема 4. Особливості спортивної роботи з інвалідами 
Етико-деонтологічні аспекти спортивно-оздоровчої роботи з інвалідами. 

Специфічність вимог до організації спортивних змагань з інвалідами. 
Проведення нетрадиційних змагань з інвалідами. Класифікація інвалідів в 
залежності від пошкодження 

Тема 5. Спортивна класифікація інвалідів, які мають пошкодження 
опорно-рухового апарату 

Загальна характеристика нозології. Класифікації спортсменів з 
пошкодженням опорно-рухового апарату. Класифікація спортсменів з 
пошкодженням хребта і спинного мозку. Класифікація спортсменів з 
наслідками церебрального паралічу. Класифікація інвалідів з ампутаціями. 
Класифікація інвалідів з „іншими пошкодженнями опорно-рухового апарату". 

Тема 6. Спортивна підготовка інвалідів, які мають пошкодження 
опорно-рухового апарату 

Корекційно-реабілітаційна підготовка спортсменів з ПОРА. Завдання 
корекційно-реабілітаційної підготовки спортсменів з ПОРА. Визначення рівня 
фізичної підготовленості інвалідів з ПОРА. Базові види спорту для спортсменів 
з ПОРА. Форми організації тренувань на етапі корекційно-реабілітаційної 
підготовки. Основні засоби спортивної підготовки інвалідів з ПОРА, 

Тема 7. Спортивна робота з особами з відхиленнями розумового 
розвитку. 

Класифікація осіб з вадами інтелекту ("КІ"). Традиції і сучасний стан 
спортивної роботи з особами з вадами інтелекту. Завдання занять спортом з 
особами з вадами інтелекту. Філософія Спеціальних Олімпіад. 

Тема 8. Спортивна підготовка осіб з відхиленнями розумового 
розвитку. 

Організація і проведення змагань з особами з вадами інтелекту. 
Структура та зміст спортивного тренування осіб з вадами інтелекту. 
Характеристика видів спорту, які використовуються у заняттях з особами з 
вадами інтелекту. 
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