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ТЕМА: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ. МІЖНАРОДНИЙ СПОРТИВНИЙ РУХ ІНВАЛІДІВ, ЯК 

СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 

 

Мета: ознайомити студентів з особливостями зародження та розвитку 

адаптивного фізичного виховання, виникнення та розвиток Дефлімпійських Ігор,  

виникнення та розвиток Спеціальних Олімпіад, визначити особливості зародження 

та розвитку Параолімпійських  Ігор. 

 

План. 

1. Особливості зародження та розвитку адаптивного фізичного виховання.  

2. Виникнення та розвиток Дефлімпійських Ігор.  

3. Особливості зародження та розвитку Параолімпійських  Ігор 

4. Виникнення та розвиток Спеціальних Олімпіад.  
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ВСТУП 

Проблема ставлення суспільства до людей зі стійкими порушеннями здоров'я 

проходить через усю історію людства і свідчить про жорстоке знищення тих, хто 

хворіє тривалий час, або, у кращому разі, безжалісну байдужість до них. 

Навмисне відсторонення від людей із фізичними вадами має як психологічні, так і 

соціальні корені. Це і свідомий страх перед хворобою, каліцтвом і смертю, і 

проблеми життєзабезпечення людей з особливими потребами, котрі вимагають 

більших зусиль і ресурсів тощо. 

Принципові зміни у ставленні до людей з обмеженими фізичними 

спроможностями приходять із християнством, із закликом Ісуса Христа про 

милосердя і любов до ближнього. Проте тільки в епоху Відродження намітилося 

подолання  ізоляції   "аномальних"   людей   від   соціуму   та   зміна   ставлення  



до них. Одна з перших наукових праць, присвячених вихованню інвалідів — книга 

видатного вченого епохи Відродження Дж. Кардано "Рагаііротепа". 

1.  На території України у давнину людей із фізичними вадами опікували 

центри духовного життя того часу — монастирі. У процесі розвитку суспільства 

починають з'являтися притулки для знедолених людей. Із XIV ст. у притулках і 

церквах вводять спільне виховання здорових і хворих дітей. У середині XVIII ст. у 

виховних домах виділилися спеціальні групи для дітей з особливими потребами. 

На початку XIX ст. виникають перші спеціалізовані установи для глухонімих і 

сліпих дітей, а трохи пізніше і для дітей із відхиленнями у розумовому розвитку. 

У дореволюційній Росії, до складу якої входила Україна, на приватні 

пожертвування існувала зовсім невелика кількість навчальних закладів типу 

"притулків", котрі охоплювали не більше 5— 6 % дітей-інвалідів, які потребували 

допомоги. Перша світова війна, численні жертви змінили ставлення світової 

спільноти до проблем інвалідності. Зростання суспільної свідомості перетворилося 

у громадський рух на захист рівних прав людей незалежно від їхніх фізичних 

спроможностей. Сьогодні в усьому світі відмічається великий прогрес у сфері 

соціальної і фізичної реабілітації інвалідів, розробці педагогіко-реабілітаційних 

методів. 

В Україні кардинальні зміни у реабілітаційній роботі з інвалідами відбулися у 

пореволюційний період. Законодавство 1918 р. визначило статус інвалідів у 

суспільстві, заснувало виховно-корекційні установи для дітей із особливими 

потребами і ввело їх до загальнодержавної системи народної освіти. Цей крок 

дозволив консолідувати сили освіти, охорони здоров'я та юстиції у сфері 

реабілітації. До розробки системи корекційної педагогіки у 20—30-ті роки XX 

ст. були залучені кращі сили того часу. В. Бехтєрєв, Л. Виготський, В. 

М'ясищев, Г. Россолімо, Ф. Рау, В. Кащенко, М. Лагов-ськой, М. Грабов. У 

Радянському Союзі 1929 р. було організовано перший науковий центр із 

розробки проблем вивчення, освіти, виховання і професійної підготовки дітей із 

особливими потребами — Експериментально-дефектологічний інститут. 

Одним із найвідоміших методів корекційної педагогіки став метод, 

розроблений на початку XX ст. педагогом М. Монтессорі. Заснований на 

сенсуалістичних принципах він ставить за мету розумового розвитку дитини 

цілеспрямоване збагачення її сенсорного досвіду. Завдяки цьому методу діти із 

затримкою психомоторного розвитку, особливо у разі педагогічної занедбаності, 

за рік-другий наздоганяють і навіть випереджають у розумовому розвитку своїх 

здорових однолітків. Педагогіка М. Монтессорі стала популярною як у роботі з 

дітьми з особливими потребами, так і здоровими дітьми. Нині 80 % 

загальноосвітніх шкіл у Нідерландах працюють за цим методом.  

О. Декролі розвинув метод Монтессорі та розробив триетапну систему 

корекційного виховання, в якій на першому етапі відбувається 

вихованнясприйняття і здатності до спостереження, на другому — здатності 

утворювати асоціації (мислення), на третьому — забезпечення реалізації 

особистості. 

А. Граборов створив педагогічну систему сенсорної культури, котра 

спирається на соціально значущий зміст. 

На початку 30-х років XX ст. Л. Виготський висунув ідею активно-діяльного 

навчання, що йде попереду розвитку дитини. Ідеї Л. Виготського були 



розроблені та обґрунтовані в межах теорії діяльності А. Леонтьєва, П. 

Гальперина та ін. Реалізуючи ці ідеї, Л. Занков у 50—60-х роках XX ст. розробив 

систему інтенсивного всебічного розвитку для початкової школи.  

Поряд із розвитком дефектології відбувалося становлення і розвиток фізичної 

культури і спорту інвалідів. У 20-ті роки XX ст. почався спортивний рух людей із 

вадами слуху. Вже 1924 р. у Парижі відбулися перші Олімпійські ігри глухих. З 

того часу Всесвітні ігри глухих регулярно надають можливості на рівних 

змагатися і спілкуватися глухим спортсменам усього світу. 

У роки Другої світової війни у Великій Британії почав розвиватися спорт на 

візках, який за півтора десятиліття переріс у всесвітній спортивний рух 

"Паралімпійські ігри". У Паралімпійських іграх 2000 р. у Сіднеї брали участь 4 

тис. спортсменів із 125 країн. 

У 1968 р. у світі поширився рух, метою якого було інтегрувати людей із 

відхиленнями розумового розвитку до суспільства засобами фізичної культури і 

спорту, так звані "Спеціальні Олімпіади". До кінця XX ст. Спеціальні Олімпіади 

залучили понад 1 млн учасників із 150 країн. Характерно, що починалися усі 

спортивно-громадські явища, котрі змінили життя мільйонів людей-інвалідів, 

їхніх близьких і життя світової спільноти у цілому, в кожному випадку з ініціативи 

окремих особистостей. Так, організатором Олімпійських ігор глухих став Е. 

Рубен-Алке, Паралімпійських ігор — Л. Гуттманн, Спеціальних Олімпіад — Ю. 

Кеннеді-Шрайвер — сестра президента США Дж. Кеннеді. 

Сьогодні міжнародний фізкультурний рух людей з обмеженими фізичними 

спроможностями успішно розвивається завдяки активній роботі численних 

громадських організацій, таких, як Міжнародна спортивна і рекреаційна асоціація 

[осіб] з церебральним паралічем, Міжнародна спортивна асоціація сліпих, 

Міжнародна спортивна асоціація для осіб з вадами інтелекту, Міжнародна 

федерація Сток-Мандевільських ігор, Міжнародна спортивна організація 

інвалідів, Міжнародна Сток-Мандевільська федерація спорту на візках. 

Наприкінці XX ст. з метою розвитку нових видів спорту для залучення ще 

більшої кількості людей із фізичними вадами була створена Міжнародна 

спортивна і рекреаційна асоціація [осіб] з церебральним паралічем, розвитку і 

стимуляції інвалідів. 

До початку III тисячоліття адаптивне фізичне виховання виділилося у 

самостійний напрям фізичного спортивного руху і представлене численними 

організаціями. Великий внесок у розвиток АФВ Спеціальної Олімпіади, котра 

здійснює фінансове й інформаційне забезпечення конкретних програм з 

адаптивного фізичного виховання у США, країнах Європи та СНД. 

 

2. Можна стверджувати, що міжнародний спортивний рух інвалідів виник у 

1924 р., коли у Парижі були проведені Перші всесвітні ігри глухих. З 10 по 17 

серпня 1924 р. у цих іграх взяли участь команди Бельгії, Великої Британії, 

Нідерландів, Польщі та Франції. 16 серпня на нараді у Ла Порт Дорс 

представники клубів та федерацій глухих Бельгії, Великої Британії, Італії, 

Нідерландів, Польщі, Румунії, Франції, Угорщини та Че-хословаччини 

заснували Міжнародний спортивний комітет глухих Першим президентом 

Міжнародного спортивного комітету глухих було обрано Ежена Рубен-Алке, 

який пропрацював на цій посаді до 1953 р.  



Міжнародний спортивний комітет глухих пізніше став одним із фу ндаторів 

сучасного Міжнародного Паралімпійського Комітету. 

 

3. Особи з пошкодженнями опорно-рухового апарату стали активно за 

лучатися до занять спортом лише після Другої світової війни. Спортивний рух 

інвалідів війни виник в Англії, в Ейлесбурзі, у Сток-Мандевільському ( шпиталі. 

1 лютого 1944 р. нейрохірург Людвіг Гуттманн біженець з нацистської 

Німеччини, започаткував при Сток-Мандевільсь кому шпиталі Центр 

спинальних ушкоджень для лікування військовослу жбовців, які повернулися з 

війни з ушкодженнями спинного мозку. Як обов'язкову частину комплексного 

лікування було запроваджено спорти вну програму, що її гаслом стали слова 

доктора Людвіга Гуттманна "Го ловне не втрачене, головне наявне!". 28 липня 

1948 р. у Сток-Мандевільському шпиталі під керівництвом доктора Людвіга 

Гуттманна відбулися змагання з стрільби з лука серед інвалідів на колясках. У 

змаганнях взяли участь 14 чоловіків та дві жінки. Незвичайна подія у Сток-

Мандевілі привернула увагу фахівців і громадськості. Можна припустити, що 

простий збіг - одночасне проведення Ігор XIV Олімпіади у Лондоні у 1948 р. і 

перших змагань зі стрільби з лука для інвалідів з параплегією у Сток-

Мандевілі наштовхнув на ідею проведення масштабних, комплексних змагань 

для інвалідів з різними вадами. 

Пізніше Людвіг Гуттманн писав, що, організовуючи ці змагання, він 

насамперед мав на меті фізичний розвиток і позбавлення хворих від нудь-і и 

життя у лікарні. 

Наступного року у таких змагання взяли участь інваліди вже з п'яти 

шпиталів, а у 1952 р. - й інваліди-ветерани з Нідерландів. Так було започа-і 

ковано щорічне проведення Міжнародних Сток-Мандевільських Ігор. 

З метою керівництва міжнародними іграми для інвалідів була створена  

Міжнародна Федерація Сток-Мандевільських Ігор, нині Міжнародна Сток-

Манде-ііпіьська Федерація Спорту на Колясках, що встановила тісні стосунки з 

Міжнародним Олімпійським Комітетом. Доктора Людвіга Гуттманна, як 

фундатора, було обрано Президентом цієї федерації. 

 

4. З 1963 р. інваспорт збагачується ще одним напрямом — Спеціальними 

Олімпіадами. Юніс Кеннеді Шрайвер відкриши у своєму маєтку в Мериленді 

літній денний табір для дітей та дорослих з розумовою відсталістю з метою 

вивчення та розвитку їх здібностей в спорті та руховій діяльності. В грудні 1968 

р. створюється доброчинна організація Спеціальних Олімпіад. 

У Джозефа П. Кеннеді та Роуз Фіцжеральд-Кеннеді окрім відомих світовій 

громадськості синів Джона і Роберта, були доньки Розмарі та Юніс, які з 

дитинства жили у злагоді та дуже любили одна одну. Але з часом виявилось, 

що Розмарі відстає у розумовому розвитку. Юніс доглядала сестру і робила 

усе можливе, щоб полегшити її життя.  

 

Ця трагедія глибоко вплинула на Юніс і все своє життя вона присвятила 

допомозі людям, сім'ї яких спіткала така сама біда. У 1963 р. вона 

започаткувала для 100 дітей і дорослих з вадами розумового розвитку літній 

спортивно-оздоровчий табір у родинному маєтку в Мериленді (США). 



Американська асоціація здоров'я, фізичного виховання та рекреації 

підтримала цей рух, а Фонд Кеннеді виділив ґранти для таких таборів, 

заснував у штатах філіали університетських факультетів та дослідницьких 

центрів медичних шкіл із проблем вад розумового розвитку (1967) та 

започаткував Спеціальні Олімпіади (1968).  

 

Радість від руху, задоволення від перемоги над собою та над рівним за силою 

супротивником, від спілкування є метою Спеціальних Олімпіад. Також 

подібні заходи дозволяють батькам чи опікунам об'єднатися для обміну 

досвідом у вихованні дітей, звернути увагу суспільства на проблеми людей з 

вадами інтелектуального та психічного розвитку.  

 

Перемогти у цих змаганнях має шанс кожен учасник, адже він змагається у 

групі з рівними за силою супротивниками. Спеціальні Олімпіади відкриті для 

спортсменів будь-якого віку (від 8 і до 80 років), незалежно від їх фізичних 

можливостей.  

Міжнародна організація Спеціальних Олімпіад -- єдина у світі, якій 

Міжнародний Олімпійський комітет офіційно дозволив включити до своєї 

назви слово "олімпійський". Принципи олімпізму засновника Олімпійського 

руху сучасності П'єра де Кубертена -- сприяння розвитку фізичних та 

моральних якостей людини, виховання молоді в дусі взаєморозуміння та 

дружби, чесні та рівноправні змагання спортсменів, відсутність 

дискримінації за расовими, релігійними або політичними мотивами -- є 

основними засадами Спеціальних Олімпіад.  

 

На відміну від спорту вищих досягнень, на змаганнях Спеціальних Олімпіад 

домінантою є не заохочення до певних результатів заради рекордів або 

медалей, а можливість розкрити свій потенціал, подолати невпевненість. 

Основна цінність цього руху -- людина у всій її повноті, а не спортивний 

результат. Тому переможці та призери змагань одержують медалі, але не 

фінансові нагороди. Грошових нагород не одержують також судді, лікарі, 

тренери і весь обслуговуючий персонал.  

 

Фінансування Спеціальних Олімпіад здійснюється за рахунок доброчинних 

внесків і пожертв. На цих змаганнях на честь переможців виконується гімн 

Спеціальних Олімпіад та піднімається прапор Спеціальних Олімпіад, але не 

майорять національні прапори країн, з яких приїхали учасники змагань.  

 

"Я прагну перемоги. Та коли я не зможу її здобути, нехай у мене вистачить 

сміливості на спробу" -- з такої клятви розпочинаються Спеціальні Олімпіади 

серед людей із затримкою розумового розвитку. І нехай нам вистачить 

терпіння і тепла для усіх тих, кому воно таке необхідне. 

 


