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Донбаський державний педагогічний університет

Адаптивна фізична культура

Факультет фізичного виховання

Кафедра теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації

Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)

Освітня програма: Викладач фізичного виховання. Учитель фізичної 

культури. Тренер-викладач обраного виду спорту

Рівень вищої освіти: магістр
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Сторінка курсу є в системі Moodle
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Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних, 

науково-методичних знань, практичних умінь і навичок з організації процесу фізичного 

виховання і спорту для осіб з особливими потребами.

Орієнтує майбутнього фахівця на реабілітаційну та спортивну роботу з інвалідами різних 

нозологій, активізацію, підтримку та відновлення фізичних сил, які витрачаються людьми 

з обмеженими фізичними спроможностями. Забезпечення психологічного комфорту й 

зацікавленості людей, котрі беруть участь в адаптивному спорті та фізичному вихованні, 

за рахунок повної свободи вибору засобів, методів і форм занять. 

Міждисциплінарні зв’язки: медико-біологічний цикл дисциплін, теорія і методика 

фізичного виховання та спортивної підготовки, педагогіка і психологія вищої школи, 

педагогіка фізичної культури та спортивної діяльності, організація та управління 

фізичною культурою і спортом.
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Метою вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних, науково-методичних знань, практичних 
умінь і навиків, що складають професійну компетентність викладача щодо організації процесів фізичного 
виховання і спортивної підготовки в роботі з людьми з особливими фізичними й освітніми потребами.
Основними завданнями вивчення дисципліни є формування професійних компетентностей про систему 
спортивної підготовки; спортивне тренування як цілеспрямований педагогічний процес; структуру і зміст 
фізичного виховання та спортивну підготовку осіб з особливими потребами.
За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути сформовані такі компетентності:
загальні:
- здатність до критичного аналізу, осмислення та оцінки сучасних наукових досягнень, генерування нових ідей 
під час вирішення дослідницьких і практичних завдань спортивної підготовки та спортивного тренування, 
процесу адаптивного фізичного виховання особи;
- здатність планувати та вирішувати завдання щодо добору засобів, методів і форм організації навчально-
тренувального процесу; принципів спортивного тренування в адаптивній фізичній культурі і спорті; змісту, 
структури і періодизації навчально-тренувального процесу відповідно з особливостями нозології;
фахові:
- готовність до раціонального планування навчально-тренувального процесу відповідно до видів підготовки 
(фізична, технічна, тактична, морально-вольова і психологічна, теоретична, інтегральна);
- вміння використовувати сучасні освітні та управлінські технології в реалізації структури багаторічного 
спортивного тренування осіб з особливими потребами;
- володіння навичками і сучасними методиками тренерської діяльності щодо реалізації завдань спортивної 
підготовки, спортивного тренування та адаптивного фізичного виховання;
очікувані програмні результати навчання:
- демонструвати знання щодо реалізації принципів, організаційних форм і прийомів управління навчально-
тренувальним процесом, зокрема із використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у системі 
фізкультурної освіти;
- демонструвати здатність до творчого використання найбільш ефективних чинників забезпечення якості 
організації навчально-тренувального процесу з людьми з особливими потребами;
- використовувати професійно-орієнтовані знання та практичні навички під час реалізації принципів, 
організаційних форм і прийомів управління навчально-тренувальним процесом з урахуванням сучасних умов, 
та індивідуальних особливостей спортсмена з особливими потребами;
- презентувати результати власних науково-практичних пошуків щодо оптимізації навчально-тренувального 
процесу у вигляді наукових статей, доповідей на конференціях, адресованих широкій аудиторії тренерів.
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Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Адаптивний спорт  та  фізичне виховання осіб з порушеннями зору. Психофізичний розвиток дитини в 

різні періоди дитинства. Соціальні та біологічні фактори, що впливають на розвиток дитини.

Специфічні проблеми і компенсатори можливості психіки дитини з порушеннями зору.  Елементарні засади 

тифлопсихології.  Засоби адаптивної фізичної культури як складова педагогічного процесу.

Адаптивний спорт та адаптивне фізичне виховання осіб з порушеннями інтелектуального розвитку. 

Причини народження неповносправної дитини. Характерні риси стану здоров’я: порушення руху, затримка 

фізичного розвитку. Хвороба Дауна як типова форма олігофренії. Риси інтелектуальних порушень і педагогічні 

принципи організації виховання.  Рухливі ігри як засіб адаптивної фізкультури. 

Спорт і змагальна активність осіб з порушеннями інтелекту.

Адаптивний спорт та адаптивне  фізичне виховання осіб із захворюваннями центральної нервової 

системи. Причини виникнення і види дитячих церебральних (спастичних) паралічей (ДЦП).

Уроджені (безумовні) рефлекси та умовно-рефлекторні реакції дитини, їх роль у формуванні патології руху і 

використання у фізичній реабілітації. Форми ДЦП. Фізичні вправи і тренажерні пристрої для збільшення 

активних рухів у дітей з ДЦП. В’ялі (периферичні) паралічі, можливості адаптивної фізкультури. Епілепсія. 

Причини інвалідності хворих. Особливості організації фізичних вправ. 

Дії персоналу в разі виникнення приступу судом у хворого (елементарна домедична допомога).

Адаптивний спорт та адаптивне фізичне виховання осіб з травмами спинного мозку. Причини 

виникнення травм спинного мозку. Клінічні симптоми та розлади після травми спинного мозку. В’ялі 

(периферичні) паралічі, можливості адаптивної фізкультури. Особливості організації фізичних вправ. 

Адаптивне фізичне виховання у Будинку дитини. Особливості психомоторного розвитку дітей. Роль 

процесів гальмування та збудження кори головного мозку у виконанні фізичних вправ. Методика розвитку 

психомоторних умінь і навичок.


