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Анотація. У статті подано результати аналізу науково-методичної літератури зі спортивної підго-
товки осіб з вадами зору, що здійснений для окреслення проблемного поля спортсменів у пріоритетному 
для України паралімпійському виді спорту – боротьбі дзюдо. Науково-методичне забезпечення процесу 
підготовки спортсменів з вадами зору відбувається в таких напрямках: психологічні особливості, особли-
вості психомоторних функцій осіб із вадами зору, розвиток їхніх фізичних якостей, особливості реакції на 
фізичне навантаження, особливості техніки спортивних вправ, техніко-тактична підготовка. Обґрунтовано 
необхідність розробки нозологічно детермінованої програми техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів із 
вадами зору. 
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Постановка проблеми. Глобальна тенденція розвитку сучасного світу в напрямку гу-
манізації, з одного боку, і збільшення кількості людей, які мають обмежені можливості уна-
слідок травм і захворювань, з другого, обумовлює особливу значущість адаптивного спорту в 
теперішній час і в найближчому майбутньому. Паралімпійський спорт сьогодні стає дедалі 
популярнішим у світі. Роль його є багатогранною і визначається потужним стимулом до соці-
альної і життєвої адаптації великої категорії людей, що мають різну ступінь функціональних і 
рухових порушень. Необхідно відзначити також роль паралімпійського спорту як фактора, 
що формує міждержавні та гуманітарні відносини у світі. Сьогодні паралімпійський спорт 
характеризується стрімким зростанням результатів, багаторічною спеціальною підготовкою 
спортсменів, розвитком спортивного інвентарю і методів тренування. Аналогічно до олімпій-
ського спорту подальше зростання результатів у паралімпійському спорті стає неможливим 
без нових наукових досліджень і науково-методичного супроводу підготовки збірних команд 
до паралімпійських ігор та міжнародних змагань, що відбуваються у цій сфері [1]. Добір засо-
бів і методів підготовки спортсменів-інвалідів, як зазначається у фундаментальних працях, 
має здійснюватися насамперед з урахуванням нозологічних особливостей спортсменів [4]. 

Люди з вадами у фізичному та розумовому розвитку, внаслідок ускладнення процесу 
соціалізації та інтеграції в суспільстві, потребують всебічної уваги з боку різних соціальних 
інститутів. За даними ВООЗ, у гнині у світі нараховується понад 600 млн інвалідів. Не лі-
пшою є ситуація в Україні. Понад 2,7 мільйона громадян є інвалідами. Досить вагому частку 
серед них – 85 тисяч – становлять інваліди по зору. За останні роки розвивається тенденція до 
збільшення кількості сліпих людей, а зростання слабозорості випереджує темпи зростання 
населення. [12] 

Формування спортивного руху інвалідів в Україні бере початок з 90-х років минулого 
століття. А вже 2000 року світова громадськість, за підсумками Паралімпіади-2000, визнала 
Україну однією із лідерів за темпами розвитку національного Паралімпійського руху. Тоді-
шні президенти Міжнародного паралімпійського комітету д-р Роберт Стедвард і Міжнарод-
ного олімпійського комітету Хуан Антоніо Самаранч висловили думку, що паралімпійська 
Україна показала феноменальний прогрес, зробивши стрибок з часів Атланти до Сіднею. Ре-
зультати наступних паралімпійських ігор 2004–2012 рр. довели незворотність цих тенденцій. 

Одним із пріоритетних паралімпійських видів спорту в Україні є дзюдо, що входить до 
паралімпійської програми з 1988 року. Цей вид спорту є чудовою основою для вирішення зав-
дань розвитку як у дітей, так і в дорослих з обмеженими можливостями сили, спритності, ко-
ординації, задоволення потреби в русі, у тактильному і психологічному спілкуванні для під-
вищення соціальної адаптації, зміцнення емоційно-вольової сфери і загального фізичного здо-
ров'я [6]. Незважаючи на те, що дзюдо серед сліпих є відносно молодим видом спорту, конку-
ренція на світовій арені постійно зростає, що потребує створення необхідних умов для забез-
печення високого рівня усіх сторін підготовленості дзюдоїстів із вадами зору.  
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Робота виконується від-
повідно до теми 1.4 «Теоретико-методичні засади розвитку спорту інвалідів» Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 роки згідно з На-
казом № 4525 від 20.12.2010 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рівень техніко-тактичної майстерності – важ-
ливий компонент структури підготовленості, що визначає ефективність змагальної діяльності 
в різних видах спортивних єдиноборств, в т.ч. боротьбі дзюдо [5]. Своєю чергою техніко-так-
тична майстерність значною мірою обумовлена рівнем розвитку психомоторних функцій спо-
ртсменів, що визначають їх здатність сприймати й обробляти інформацію, приймати та реалі-
зувати рішення в жорстких умовах змагальної діяльності [14]. Психомоторна діяльність ста-
новить собою інтегральний результат взаємодії моторної й центрально-нервової систем [8]. 

Успіх дзюдоїста базується на його здатності балансувати, добре відчувати суперника 
фізично і на інтуїтивному рівні, тобто володіти тими якостями, які добре розвинені у сліпих. 
Разом із тим фахівці зазначають, що для спортсменів із вадами зору характерним є зниження 
психомоторних функцій, що проявляється у відставанні сенсорного та рухового розвитку [3], 
зниженому розвитку координаційних якостей, що суттєво ускладнює вивчення рухових дій 
[15]. Вивчення різких та швидких вправ для інвалідів із вадами зору є складним руховим зав-
данням, що потребує значно більших зусиль порівняно зі здоровими спортсменами.  

Необхідно відзначити, що під впливом тренувальних навантажень рівень розвитку здат-
ності утримувати рівновагу, спритності та здатності до довільного розслаблення м’язів у спо-
ртсменів з вадами зору значно поліпшуються [2, 3, 15].  

В.Б. Крутько стверджує, що рівень розвитку фізичних якостей інвалідів із вадами зору є 
значно нижчий порівняно зі здоровими спортсменами [9]. Разом з тим у роботах С.E. Buell 
наведено інформацію щодо більших енерговитрат спортсменів із вадами зору під час вико-
нання фізичного навантаження, що пов’язано з залученням більшої кількості м’язових груп 
для виконання рухового завдання порівняно зі здоровими спортсменами [16]. Y. Bhambhani 
стверджує, що у спортсменів із вадами зору знижено поріг толерантності до фізичного наван-
таження, оскільки спостерігається швидка втома під час виконання фізичних вправ [16]. Крім 
того, через значні енерговитрати та нераціональність рухів, на думку А.Р. Толмачева, у спорт-
сменів із вадами зору нозологічно детерміновано низький рівень розвитку силової витривало-
сті та бистроти. У інших дослідженнях, які висвітлюють проблему фізичної підготовки осіб із 
вадами зору, вказується на необхідність послідовного розвитку таких фізичних якостей: ко-
ординація-рухливість-витривалість, з пріоритетним розвитком саме координаційних якостей, 
на відміну від здорових спортсменів, де на першому місці стоять такі основні якості як сила 
та бистрота. Поліпшення координації досягається за допомогою багаторазового повторення 
вправи. При цьому зі свідомого спрямованого в кору головного мозку імпульсу виникає не-
свідомий процес, який охоплює відповідний відділ мозку й повинен призвести до вироблення 
навички оптимального типу руху, який можна назвати руховим автоматизмом або моторно-
динамічним стереотипом. Поряд з моторикою фізичні вправи поліпшують сенсорну чутли-
вість слабозорих. При повному або частковому випадінні світлочутливості спорт мобілізує 
інші види чутливості і цим поліпшує уявлення про навколишній світ. [15] 

У науковій та методичній літературі описано також такі особливості осіб із вадами зору: 
психоемоційні особливості (підвищення особистісної та ситуативної тривожності, страх та 
домінування неадекватної самооцінки тощо), рівень прояву яких, безпосередньо залежить від 
рівня збереженого зору [2, 3]; невідповідність циркадних ритмів змінам активності організму, 
що потребує врахування біоритмів інвалідів під час побудови процесу підготовки [15].  

Побудова підготовки спортсменів із вадами зору повинна базуватися на результатах ме-
дичної класифікації, офтальмологічних показниках та особливостях їхнього організму, які 
безпосередньо визначають спрямованість адаптації засобів, методів і величини навантаження 
[13]. Сучасна система підготовки спортсменів-інвалідів високого класу характеризується 
складною побудовою тривалого тренувального процесу, який базується на виконанні гнучких 
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(варіабельних) навантажень, застосуванні різноманітних засобів, постійно потребує науково-
го пошуку. Тому метою цього етапу наукового пошуку є окреслення проблемного поля під-
готовки спортсменів із вадами зору в пріоритетному для України паралімпійському виді спо-
рту – боротьбі дзюдо. Традиційним для аналогічних етапів наукової роботи є застосування 
методу теоретичного аналізу та узагальнення. 

Виклад основного матеріалу. Наукові дослідження проблем спортивної підготовки 
осіб із вадами зору мають фрагментарний характер та охоплюють лише деякі види спорту: 
легка атлетика, пауерліфтинг, плавання, лижні перегони тощо. Так, у результаті дослідження 
особливостей підготовки спортсменів із вадами зору в голболі М.П. Пітин розробив систему 
підвідних вправ у навчанні техніки кидків. Експериментально доведено поєднання імітацій-
них вправ, що формують чітке уявлення про структуру техніки кидка в голболі, варіативних 
вправ з м’ячем, що вдосконалюють окремі частини техніки кидка та сприяють розвиткові 
специфічних відчуттів у спортсменів та тренувальних форм змагальної вправи для моделю-
вання умов виконання технічного елементу в тренувальному процесі [11].  

У процесі обстежень паралімпійськой збірної команди Росії з лижних гонок та біатлону 
було здійснено біомеханічний аналіз техніки класичного лижного ходу при пересуванні на 
лижеролерах. Для оцінювання спортивно-технічної підготовленості спортсменів застосовував-
ся апаратно-програмний комплекс «Відеоаналіз рухів», призначений для кількісного і якісного 
оцінювання біомеханічних характеристик рухових функцій спортсменів. Для оцінювання тех-
ніки слабозорих спортсменів із великої кількості кінематичних показників було вибрано най-
інформативніші. У класичному варінанті це кількісно кутові характеристики ланок тіла, ма-
ксимальне прискорення центра мас у горизонтальній площині, час виконання циклу рухів [10]. 

На основі аналізу результатів реєстрації техніко-тактичних дій спортсменів високої ква-
ліфікації в процесі змагальної діяльності А.В. Іванов та А.А. Баряєв провели оцінювання рі-
вня підготовленості членів збірної команди Російської федерації з дзюдо. Виявлено низький 
рівень техніко-тактичної та психічної підготовленості паралімпійців, що свідчить про необ-
хідність удосконалення процесу підготовки дзюдоїстів. Разом із тим дослідження техніко-так-
тичної підготовленості паралімпійців має виключно констатувальний характер без надання 
науково-методичних рекомендацій щодо удосконалення підготовки дзюдоїстів високої ква-
ліфікації [7]. 

Таким чином, виявлено невідповідність наявного рівня обґрунтування специфічних ме-
тодик підготовки сліпих та слабозорих спортсменів узагалі та дзюдоїстів зокрема вимогам 
практики, перспективності цього виду спорту як для підтримання високого спортивного імі-
джу України, так і широкого залучення інвалідів до занять спортом. Отже, постає важливе 
науково-практичне завдання, що полягає в необхідності розробки нозологічно детермінованої 
програми техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів із вадами зору. 

Тому метою досліджень, що плануються, є теоретико-методичне обґрунтування враху-
вання нозологічних особливостей психомоторних функцій кваліфікованих дзюдоїстів із ва-
дами зору у їх техніко-тактичній підготовці. Планується вирішити такі завдання:  

1. Визначити нозологічно-обумовлені особливості системи підготовки спортсменів із 
вадами зору.  

2. Виявити особливості психомоторних функцій висококваліфікованих дзюдоїстів із ва-
дами зору.  

3. Виявити структуру і зміст змагальної діяльності висококваліфікованих дзюдоїстів із 
вадами зору.  

4. Визначити нозологічно-детерміновані фактори результативності змагальної діяльнос-
ті дзюдоїстів із вадами зору.  

5. Розробити та експериментально перевірити ефективність програми вдосконалення 
техніко-тактичної майстерності кваліфікованих дзюдоїстів із вадами зору з урахуванням но-
зологічно обумовлених особливостей психомоторики.  

Об’єкт дослідження: система підготовки дзюдоїстів з вадами зору.  
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Предмет дослідження: техніко-тактична підготовка кваліфікованих дзюдоїстів із вада-
ми зору. У роботі планується використовувати такі методи дослідження: теоретичний аналіз і 
узагальнення, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, методи математичної 
статистики та методики отримання емпіричних даних (відеоаналіз, нейрохронометрія, дина-
мометрія, теппінг-тест). 

Очікувані результати:  
 уперше буде узагальнено науково-методичні підходи до підготовки спортсменів із 

вадами зору; 
 уперше буде обґрунтована програма впливу на психомоторні функції дзюдоїстів з 

вадами зору для вдосконалення їх техніко-тактичної майстерності; 
 уперше буде визначено особливості розвитку психомоторних функцій дзюдоїстів з 

вадами зору високої кваліфікації; 
 набудуть подальшого розвитку дані щодо особливостей психомоторики осіб з ва-

дами зору; 
 будуть удосконалені дані щодо структури і змісту змагальної діяльності дзюдоїстів 

з вадами зору. 
Практична значущість полягатиме в розробці програми вдосконалення техніко-тактич-

ної майстерності з урахуванням нозологічно обумовлених особливостей психомоторики, що 
буде впроваджена в практику тренувального процесу дзюдоїстів із вадами зору. Результати 
досліджень планується використовувати в підготовці національної паралімпійської збірної 
команди України з боротьби дзюдо. Отримані дані будуть використані в навчальному процесі 
у вищих навчальних закладах галузі фізичного виховання і спорту при вивчені проблематики 
інваспорту. 

Організація дослідження передбачає залучення членів національної паралімпійської ко-
манди України з дзюдо. На відповідних етапах виконання наукової роботи буде проведено 
аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури щодо процесу підвищення спо-
ртивної майстерності дзюдоїстів із вадами зору, педагогічні спостереження з визначенням 
структури і змісту змагальної діяльності кваліфікованих дзюдоїстів із вадами зору. Плануєть-
ся провести дослідження особливостей психомоторних функцій кваліфікованих дзюдоїстів із 
вадами зору. На заключному етапі дослідження буде розроблено програму вдосконалення 
техніко-тактичної майстерності кваліфікованих дзюдоїстів із вадами зору з урахуванням но-
зологічних особливостей психомоторних функцій та проведено її апробацію в умовах навча-
льно-тренувального процесу. 

Висновки: 
1. Науково-методичне забезпечення процесу підготовки спортсменів із вадами зору 

здійснюється в таких напрямках: психологічні особливості, особливості психомоторних фун-
кцій осіб з вадами зору, розвиток їхніх фізичних якостей, особливості реакції на фізичне на-
вантаження, особливості техніки спортивних вправ, техніко-тактична підготовка. Зазначені 
напрямки проведених досліджень підкреслюють яскраво виражену специфічність процесу 
підготовки сліпих та слабозорих спортсменів.  

2. У результаті досліджень виявлено проблемне поле підготовки дзюдоїстів з вадами 
зору, що окреслюється необхідністю розробки нозологічно детермінованої програми їхньої 
техніко-тактичної підготовки.  

Перспективи подальших досліджень пов’язані зі створенням та експериментальною 
перевіркою нозологічно детермінованої програми техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів із 
вадами зору. 
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ДЗЮДОИСТОВ С НАРУШЕНИЯМ ЗРЕНИЯ:  

ПРОБЛЕМА И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа научно-методической литературы по проблемам 
спортивной подготовки лиц с нарушениями зрения, что осуществлен с целью определения проблемного поля 
подготовки спортсменов в приоритетном для Украины паралимпийском виде спорта – борьбе дзюдо. Научно-
методическое обеспечение процесса подготовки спортсменов с нарушениями зрения осуществляется в следую-
щих направлениях: психологические особенности, особенности психомоторных функций лиц с нарушениями 
зрения, развитие их физических качеств, особенности реакции на физическую нагрузку, особенности техники 
спортивных упражнений, технико-тактическая подготовка. Обоснована необходимость разработки нозологиче-
ски детерминированной программы технико-тактической подготовки дзюдоистов с нарушениями зрения. 
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THE SPECIFICS OF TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING 
 OF JUDOISTS WITH VISUAL IMPAIREMENTS:  
THE PROBLEM AND RESEARCH DIRECTION 

 

Serhiy DREBOT, Alina PEREDERIY 
 

Lviv State University of Physical Culture 
 

Abstract. The article presents the results of analysis of scientific and methodological literature on the problems of 
training people with visual impairment, conducted for the sake of defining specific problems of training sportsmen in 
dominant for Ukraine paralympic sport, which is judo. Methodological support of the process of training sportsmen with 
visual impairment is conducted in the following directions: psychological characteristics, characteristics of psychomotor 
functions of people with impaired vision, development of their physical qualities, peculiarities of reaction on physical ex-
ercise, peculiarities of physical exercises’ technology, technical and tactical training. The necessity of developing noso-
logically-determined program of technical and tactical training of judoists with visual impairment has been grounded. 
 

Key words: technical tactical training, athletes with visual impairments, judo. 


