
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Рівень вищої освіти: перший (Бакалавр) 

Освітня програма:  227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

 

1. Анотація курсу: 

Семестр(и): VІІ 

Обсяг модуля: загальна кількість – 150 годин; з них лекції – 10 годин; практичні 

заняття – 40 годин; самостійна робота – 100 годин; кількість кредитів ECTS – 5. 

Мета курсу – Формування у студентів розуміння теоретико-методичних основ 

адаптивного фізичного виховання і узагальнення специфічних закономірностей 

фізичного виховання осіб з інвалідністю, що розглядаються в структурі спортивно-

педагогічних, психолого-педагогічних, соціальних та медико-біологічних дисциплін 

та формування в них практичних навичок для майбутньої професійної діяльності. 

  

Результати навчання: 

знати:  

 головні принципи АФК та навчити студентів методам та прийомам роботи з 

дітьми з інвалідністю; 

  методики проведення та медичному контролю під час уроків з фізичного 

виховання, які використовуються під час дослідження рівня функціонального 

стану організму дитини-спортсмена-інваліда. 

 

вміти:  

 проводити дослідження функціонального стану організму спортсменів та 

методам проведення медико-педагогічних спостережень зі спортсменами з 

інвалідністю; 

  використовувати медико-біологічні методики визначення та оцінки рівня 

здоров’я, проведення спортивної орієнтації та відбору; 

 застосовувати на практиці знання, уміння і навички гігієнічного характер 

виконання фізичних вправ. 

 вибирати методи фізичного виховання на основі аналізу сучасної фахової 

літератури та передового педагогічного досвіду під час роботи з особами з 

інвалідністю;  

 складати конспекти різних форм адаптивного фізичного виховання, визначити 

основні завдання до них на основі індивідуально-диференційного підходу, 

враховуючи стан здоров'я (хвороби), рівня фізичного розвитку та рухової 

підготовленості; 

 регулювати фізичне навантаження, змінюючи кількість вправ, їх дозування, 

чергування вправ для різних груп м'язів, змінюючи ступені інтенсивності, умови 

їх виконання та варіюючи спортивне обладнання; 

 використовувати засоби і методи фізичного виховання у вирішенні завдань 

адаптивного фізичного виховання. 

 

здатен продемонструвати: 

 теоретичні знання у різних специфічних ситуаціях, що виникають під час 

освітнього процесу та професійної діяльності;  



 здатність до розв‘язання складних спеціалізованих завдань та практичних 

проблем, що виникають під час професійної діяльності);  

 здатність до самостійного удосконалення знань та розуміння специфічних 

особливостей своєї професійної спеціалізації та цінності своєї професії; 

 

володіти навичками: 

 ефективно застосовувати теоретичні професійні знання у практичній 

діяльності; 

 використовувати навчальне обладнання, технічні засоби навчання. 

 

самостійно вирішувати: 

 проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення; 

 стратегію професійної діяльності. 

 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і постреквізити): 

Пререквізити. Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні навчальні 

дисципліни: «Анатомія людини», «Фізіологія людини», «Пропедевтика внутрішньої 

медицини», «Патологічна фізіологія». 

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання 

даного курсу: «Травматологія та ортопедія», «Фізична реабілітація при порушеннях 

опорно-рухового апарату», «Практика з фізичної реабілітації при порушеннях 

опорно-рухового апарату», «Практика з фізичної реабілітації в неврології», 

«Кінезіологічне тейпування», «Основи лікувального масажу».  

 

Зміст дисципліни: 

Змістовний модуль 1. ТМАФВ як засіб реабілітації осіб з особливими 

потребами  

Тема 1. Адаптивне фізичне виховання, як наука та навчальна дисципліна. Мета 

та завдання адаптивного фізичного виховання. Зв'язок адаптивного фізичного 

виховання з іншими науками та навчальними дисциплінами. Основні поняття 

адаптивного фізичного виховання. Дидактичні принципи та спеціальні принципи 

адаптивного фізичного виховання. Засоби адаптивного фізичного виховання та 

організаційні форми АФВ. Профілактика травматизму в АФВ та матеріально-

технічне забезпечення адаптивного фізичного виховання. Викладач адаптивного 

фізичного виховання. 

Тема 2. Історичні аспекти розвитку адаптивного фізичного виховання. 

Міжнародний спортивний рух інвалідів, як соціальне явище. Законодавчі та 

організаційні основи адаптивного фізичного виховання в Україні. Особливості 

зародження та розвитку адаптивного фізичного виховання. Виникнення та розвиток 

Дефлімпійських Ігор. Особливості зародження та розвитку Параолімпійських Ігор. 

Виникнення та розвиток Спеціальних Олімпіад. Принципи державної політики в 

сфері соціального захисту інвалідів. Законодавчі основи фізкультурно-спортивного 

руху інвалідів в Україні. 

Тема 3. Адаптивне фізичне виховання при глухоті. Загальні відомості про 

глухоту. Завдання АФВ при глухоті. Засоби АФВ при дефектах слуху. Особливості 

методики АФВ при дефектах слуху. 



Тема 4. Адаптивне фізичне виховання при вадах зору. Загальні відомості про 

сліпоту та слабозорість. Завдання АФВ при сліпоті та слабозорості. Засоби АФВ при 

сліпоті та слабозорості. Особливості методики АФВ при вадах зору 

Тема 5. Адаптивне фізичне виховання при вадах опорно-рухового апарату. Мета 

та завдання АВФ при станах після ампутації. Особливості використання засобів 

АФВ при станах після ампутації.  Мета та завдання АВФ при ураженнях спинного 

мозку. Особливості використання засобів та методика АФВ при ураженнях спинного 

мозку.  Мета та завдання АФВ при ДЦП. Методи та засоби АФВ при ДЦП. 

Тема 6. АФВ в будинку немовля. Мета та завдання АФВ в будинку дитини. 

Особливості розвитку психомоторних вмінь та навичок у дітей.  Методи та засоби 

АФВ в будинку дитини. Особливості проведення занять фізичними вправами з 

дітьми першого року життя. 

Тема 7. Проблеми і перспективи розвитку інвалідного спорту в Україні. 

Проблеми, пов’язані з розвитком паралімпійського та дефлімпійського спорту. 

Перспективи розвитку паралімпійського спорту в Україні. 

Тема 8. Система спортивної підготовки у паралімпійському спорті. Основні 

аспекти спортивної підготовки в паралімпійському спорті. Сучасні тенденції 

організації спортивної підготовки паралімпійців. Фактори, що характеризують 

систему паралімпійської підготовки спортсменів з особливими потребами. 

 

Види навчальних занять: лекції, практичні заняття, консультації. 

Форми навчання: денна. 

Методи навчання: словесний метод, наочний метод,  вивчення та аналіз 

прикладного матеріалу, аналіз та синтез інформації, поєднання логічного та 

історичного аналізу,  функціонально-структурного аналізу, порівняння та 

зіставлення.     

Методи контролю: усний, письмовий, практичний, тестовий. 

Форми підсумкового контролю: Диференційований залік (VІІ семестр). 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, питання для 

поточного контролю, тести, питання до диференційованого заліку. 

Мова навчання: українська.  

 

2. Оцінювання: 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів за поточний контроль за 

практичними заняттями 
ІНДЗ Бали 

ПЗ 1 ПЗ 2 ПЗ 3 ПЗ 4 ПЗ 5 
  

19 19 19 19 19 

10 200 ПЗ 6 ПЗ 7 ПЗ 8 ПЗ 9 ПЗ 10 

19 19 19 19 19 

 

Здійснюється під час практичного заняття та включає загальну оцінку 

теоретичних та практичних знань з теми заняття: 

«5» - 19 балів; 

«4» - 15 балів; 

«3» - 11 балів; 

«2» - 0 балів. 



Самостійна робота студента (доповідь написаного реферату, презентація) 

оцінюється: 1 – 10 балів.  

3. Методичне забезпечення 

1. Рекомендована література. 

2. Мільтимедійний лекційний матеріал. 

 

4. Рекомендована література 

Основна: 

1. Адаптивное физическое воспитание и спорт. Под ред. Джозефа П. Винника ; пер. 

с англ. И. Андреев. К.: Олимп. лит., 2010. 608 с. 

2. Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів : [підручник]. К. : Олімпійська література, 2006. С. 

5-124. 

3. Дегонская Е. В. Метод «Вилкион»-терапии в лечении сопутствующей 

соматической патологи у детей с церебральным параличем. Укр. вісн. 

психоневрології. 2002. Т. 10. №2. С. 203-204. 

4. Деделюк Н. А. Теорія і методика адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посіб. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 68с. 

5. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студ. ВНЗ. 

К.: Олімпійська література, 2008. 393 с. 

6. Огорелкова Л. Загальні та індивідуальні особливості керування процесом 

фізичного виховання дітей-інвалідів по зору // Молода спортивна наука України. — 

2004. — Вип. 7. — Т. 1. – С. 370–372. 

7. Шатов А. В. Стан інвалідності з дитинства в Україні у 2000 р. // Вісн. соц. гігієни 

та організації охорони здоров’я України. —2001. — № 3. — С. 5–11.3. Пушкар М.П. 

Основи гігієни К.: Олімпійська література, 2004. – 128 с. 

8. Спортивна медицина: Навч. посібн. для вищих навчальних закладів / В.П. Мурза., 

О.А. Архипов., М.Ф. Хорошуха. – К.: Університет “Україна”, 2007. – 249 с. 
Додаткова: 

1. Огорелкова Л. Загальні та індивідуальні особливості керування процесом 

фізичного виховання дітей-інвалідів по зору. Молода спортивна наука України. 

2004. Вип. 7. Т. 1. С. 370-372. 

2. Осадченко Т. М., Семенов А. А., Ткаченко В. Т. Адаптивне фізичне виховання: 

навч. посіб. / Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. 211 с. 

3. Бріскін Ю. Вступ до теорії спорту інвалідів : [навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз. 

виховання і спорту] / Юрій Бріскін, Аліна Передерій. – Львів : Апріорі, 2008. – 68 с.: 

іл. – ISBN 78-966-8256-71-4. 

4. Бріскін Ю. Спорт інвалідів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і 

спорту / Ю. Бріскін. – Київ : Олімп. література, 2006. – 262 с. – ISBN 966-7133-79-6. 

5. Бріскін А. Ю. Спорт інвалідів у міжнародному олімпійському русі: [монографія] / Ю. А. 

Бріскін. – Львів : Край, 2006. – 346 с. – ISBN 966-547-206-2. 

6. Бріскін Ю. А. Адаптивний спорт. Спеціальні Олімпіади : навч. посіб. / Ю. А. 

Бріскін. – Львів : Ахіл, 2003. – 128 с. 

7. Бріскін Ю. Організаційні основи Паралімпійського спорту : [навч. посіб.] / Юрій 

Бріскін. – Львів : Кобзар, 2004. – 179 с. – ISBN 966-559-191-6. 

8. Свістельник І. Адаптивний спорт : анот. наук.-темат. покажч. / Ірина Свістельник, 

Юрій Бріскін. – Львів, 2010. – 101 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного 

виховання, спорту і туризму”, вип.4). 

  




