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This assessment technique, «Confusing Issues», involves asking students
for anonymous feedback on the clearest and most confusing issues presented
during class. The objective is for the instructor to use this information to
improve teaching and instruction. By allowing anonymity, students are more
likely to give honest feedback. I have found the feedback from the students
very helpful in assuring that I am making myself clear and assuring that stu&
dents are benefiting from my classes, especially students who have disabilities
or mental health issues.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ДЛЯ ГАЛУЗІ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

У статті розглядаються освітні та наукові парадигми щодо про&
фесійної підготовки майбутніх фахівців у зарубіжних країнах, переос&
мислення функціонального впливу фізичної культури на формування
особистості з особливими потребами, її світогляду, розвиток адап&
тивних здібностей.

Ключові слова: особливі потреби; майбутній фахівець; адаптивне

фізичне виховання.

Постановка проблеми. Останніми десятиріччями в суспільній

свідомості особливого значення набуває процес поступової зміни

ставлення до проблеми інвалідності. Відбувається зміщення акцен/
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ту з підкреслення обмеженості можливостей інвалідів до усвідом/

лення необхідності використання і збільшення наявного значного

потенціалу для максимального прояву індивідуальних можливос/

тей цих людей. За даними вітчизняних і зарубіжних фахівців, понад

3% населення планети, тобто кожен десятий її житель, є інваліда/

ми. Екологічні катастрофи, війни, криміногенна обстановка, обтя/

жена спадковість, захворювання, травми, каліцтва, отримані на ви/

робництві, в побуті, на транспорті, щороку збільшують кількість

інвалідів приблизно на 200 тис.

Очевидним (і, безумовно, сумним) статистичним фактом у цьому

контексті є постійне зростання чисельності інвалідів і перетворення

цієї соціальної групи в дедалі більш кількісно значиму в загальному

складі населення. На сьогодні у світі нараховується понад 450 млн

осіб, які мають обмежені фізичні й інтелектуальні можливості. За да/

ними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку ушкодження

отримують 20 млн людей, з них приблизно 12 млн — внаслідок аварій.

Зв’язок з науковими планами, темами. Робота виконана відповід/

но до комплексної теми кафедри фізичної реабілітації Луцького ін/

ституту розвитку людини Відкритого міжнародного університету

розвитку людини «Україна» «Естетичне й адаптивно/фізичне вихо/

вання студентської молоді в умовах національного відродження».

Мета дослідження — з’ясувати деякі особливості підготовки

майбутніх фахівців з адаптивної фізичної культури в зарубіжних

країнах.

Актуальність і пріоритетність проблеми підсилюється тим, що

система освіти в зарубіжних країнах перебуває у тісному взаємо/

зв’язку та принциповій залежності від соціально/економічних умов

і державно/політичного устрою країн.

Сьогодні велике значення надається розвитку науково/мето/

дичного забезпечення галузі адаптивної фізичної активності. На

початку XXI ст. проблемами адаптивного фізичного виховання

опікуються, як відмічає Р. В. Чудна (2002), такі організації: «Adapted

Physical Activity Council of the Association for Research», «Admini/

stration, Proffesional Councils and Societies», «Adapted Physical

Activity Council of the American Alliance For Health», «Physical

Education, Recreation and Dance», «European Association for Research

into Adapted Physical Activity» та ін. [2, 28]. Як зазначає цей автор,

періодичні видання має кожна організація з адаптивного фізично/

го виховання.
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Наведемо сайти, на яких розміщується інформація про адап/

тивну фізичну активність. Отже, це:

Adapted Physical Activity Council (АРАС) — Рада американської

Асоціації активного способу життя й фітнесу (АААLF), однієї

з шести асоціацій американського Союзу здоров’я, фізкультури,

відпочинку і танцю (ААНРЕRD); місія АРАС полягає в тому, щоб

через дослідження, публікації, програми семінарів і при співробіт/

ництві з іншими організаціями досягнути поліпшення фізичного

стану інвалідів;

Р. Е. Сепtral — Р. Е. Центральний веб/сайт для загального фізич/

ного педагога; 

The National Center on Physical Activity and Disability — Національ/

ний центр фізичної активності й недієздатності; який був створе/

ний доктором James Rimmer, одержувачем Видатної винагороди

випускників TWU (2003), котрий присвятив значну кількість своїх

робіт питанням підвищення фізичної активності інвалідів; 

National Conaortium for Physical Education and Recreation for
Individuals with Disabilities (NCPERID) — Національний консорціум

для фізичної культури й відпочинку для недієздатних людей, про/

водить дослідження щодо професійної підготовки, надання

фізкультурних послуг для недієздатних людей; 

PELINKS4U — веб/сайт, що містить сторінку для тих, хто

здійснює адаптивне фізичне виховання; 

Adapted Physical Education National Standards — Національні

стандарти адаптивного фізичного виховання; цей веб/сайт спрямо/

ваний на певне інформаційне забезпечення компетентності, не/

обхідної для фахівця, який визнаний як САРЕ (а Certified Adapted

Physical Educator) (сертифікований педагог з адаптивного фізично/

го виховання).

Канада. Як зазначає Р. В. Конькова, для Канади характерною

є дворівнева професійна освіта [1, 57]. Перший рівень — навчання

протягом 3–4 років із присвоєнням кваліфікаційного ступеня «ба/

калавр». Приблизно така ж сама структурна модель діє в ряді вищих

навчальних закладів Росії, тільки в Росії це вважається другим

рівнем освіти, на першому ж етапі навчання проводиться без

розбіжностей у спеціальностях і спеціалізаціях. Як вказує D. Sie/

dentor, за чотири роки навчання студенти мають одержати атес/

тацію за 44 курсами, включаючи дисципліни на вибір [5]. Характер/

ною є тенденція до зменшення дисциплін на вибір у блоці «Теорія,
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методика й техніка рухової діяльності» і до збільшення в блоках

природничих і гуманітарних наук.

На другий рівень професійної освіти проводиться конкурсний

відбір бакалаврів і спеціалізована підготовка фахівців ведеться при

університетах. Повний термін професійної освіти становить 5–6 ро/

ків. Курси другого рівня є односпрямованими і розраховані на

підготовку вчителів фізичного виховання або фахівців у галузі рек/

реації. Більша автономія університетів позначається на змісті на/

вчальних курсів і програм за окремими дисциплінами, а також на

різному розумінні й трактуванні окремих навчальних дисциплін.

Наприклад, в Університеті Ватерлоо використовується поняття

«кінезеологія» замість поняття «фізичне виховання». У цьому

університеті проводиться базова підготовка за загальним напрям/

ком «Кінезеологія», а на другому рівні — за магістерськими програ/

мами у трьох напрямах: фізіологія/біомеханіка рухової діяльності;

соціологія спорту; психомоторіка, із терміном навчання два роки.

Німеччина. В Університеті Дортмунда здійснюється підготовка

фахівців у департаменті «Реабілітація й педагогіка при розумовій

неповноцінності». Спеціальність «Реабілітація й педагогіка при ро/

зумовій неповноцінності» як перша sonderpaagogische спеціальність

може комбінуватись із такими особливими педагогічними

спеціальностями: «Реабілітація й педагогіка при психічних і пору/

шеннях правильного ставлення до навколишнього»; «Реабілітація

й педагогіка при фізичному недоліку»; «Реабілітація й педагогіка

при навчальній затримці»; «Реабілітація й педагогіка при поміченій

затримці»; «Реабілітація й педагогіка при мовних порушеннях, ко/

мунікативних порушеннях і прослуханих порушеннях».

У межах навчання спеціальності «Реабілітація й педагогіка при

розумовій неповноцінності» студент має право обрати для свого

навчання такі предмети: два навчальних предмети початкового

рівня, а саме: або німецьку мову й математику, або німецьку мову

чи математику й мистецтво, музику, євангелічне або католицьке

релігійне навчання, спорт або текстильне оформлення, або одну

з таких навчальних галузей початкового рівня: предметне занят/

тя — суспільствознавство, предметне заняття — природознавство

і техніка, або навчальний предмет коледжу, а саме: біологію, хімію,

німецьку мову, географію, історію, домашню економічну науку,

мистецтво, математику, музику, фізику, євангелічне або католицьке

релігійне навчання, спорт, техніку або текстильне оформлення.
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В освіті акцент здійснюється на таких питаннях: основні дидак/
тичні питання, наприклад, життєве практичне виховання, сексу/
альне виховання, викладання правил вуличного руху, культурні
техніки, Lehrersprache, роль викладача й інтеграція; цільові групи як
дітей, так і молодих людей із аутистським синдромом, дітей та мо/
лодих людей із синдромом Дауна, постійно зростаючої кількості
дітей і молодих людей із Schwerstbehinderung (також із apallischem
синдромом), а також Schwerstmehrfachbehinderungen і поведінкова
незвичайність; Au??erschuliche галузі, освіта дорослих, професійне
навчання, проведення вільного часу.

Франція. Підготовку фахівців для галузі фізичної культури здійс/
нюють на вищих курсах фізичного виховання й спорту в межах уні/
верситетів. Система підготовки є багаторівневою з обов’язковим
конкурсним відбором на наступний рівень навчання. Під час на/
вчання студенти проходять триразове підсумкове тестування рівня
підготовленості, а саме:

– перше — після річних підготовчих курсів для відбору на
наступний рівень освіти. На підготовчі курси допускаються абітурі/
єнти на підставі документів про стан здоров’я, характеристики/ре/
комендації директорів та учителів фізичного виховання школи, де
навчався абітурієнт;

– друге — після дворічного навчання з метою підсумкової атес/
тації та відбору на третій етап освіти;

– третє (підсумкове) — після закінчення всього курсу навчання.
У курсі домінує блок «Теорія, методика й техніка рухової діяльності»
при відносно невеликому блоці наук гуманітарного циклу. Найкра/
щим випускникам (кількість обмежена можливістю працевлашту/
вання цього року), які успішно закінчили повний курс навчання та
склали випускні іспити, привласнюється кваліфікація професора.
Інші можуть бути працевлаштовані як учителі за контрактом. Ця ка/
тегорія випускників мас право на конкурсні іспити в наступні роки.
Законом Франції від 16.04.1984 р. була трансформована система ба/
гаторівневої підготовки фахівців у сфері фізичної культури.

Австрія. Підготовка кадрів для галузі фізичної культури, як від/

мічає Р. В. Конькова, проводиться на вищих курсах фізичного

виховання через інститути фізичного виховання в межах відділів

філософії чотирьох університетів у містах Інсбрук, Грац, Збезлісен/

ня й Відень [1, 24]. Курс розрахований на чотири роки і передбачає

підготовку фахівця за двома спеціальностями: із фізичного вихо/

вання в школах другого рівня й гімназіях і — як друга спеціальність —
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одна з п’яти мов (англійську, італійську, латинську, німецьку,

російську, французьку) або математика, історія (разом із соціологі/

єю), географія, філософія, психологія й педагогіка. Після захисту

дипломної роботи та складання кваліфікаційних іспитів випускни/

кові присвоюється професійний академічний ступінь магістра

філософії або магістра природничих наук (залежно від спрямовано/

сті освіти з другої спеціальності). За Т. Lisicki, вчителі фізичної

культури в Австрії — найчисленніші фахівці на ринку праці у сфері

фізичної культури [4]. Після вищого навчального закладу випу/

скники проходять річне стажування за місцем роботи, де зарплата

нижча, ніж у досвідченого фахівця. Направлення на роботу в школу

залежить від двох причин: 1) від популярності пропонованих видів

фізичної активності й суміжної спеціальності (біологія, релігія,

мова, історія); 2) від соціально/економічного розвитку регіону

(менший рівень урбанізації полегшує пошук роботи).

Бельгія. Підготовка фахівців проводиться в два етапи протягом

чотирьох років в університетах при відділеннях медицини. Як за/

значає W. Duiour, на першому рівні передбачається дворічне на/

вчання із присвоєнням кваліфікації кандидата фізичного виховання

та рухової реабілітації або фізіотерапії [3]. Після закінчення дворіч/

ної освіти на другому рівні випускники отримують кваліфікацію

ліцензіата. Для навчання за програмами другого освітнього рівня

можуть бути прийняті особи, які мають кваліфікацію «Кандидат»

у галузі медицини з наступною ліквідацією різниці в навчальних

програмах на першому освітньому рівні.

У Katholike Universitet Leuven професійна підготовка майбутніх

фахівців здійснюється за двома програмами підготовки бакалавра (Вs.

in Kinesiology — бакалавр з кінезіології, і Вs. іn Physiotherapy — бака/

лавр з фізіотерапії) та за п’ятьма програмами підготовки магістрів

(Маster of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy — магістр з ре/

абілітаційних наук і фізіотерапії, Маster of Advanced Studies in Rehabi/

litation Sciences and Physiotherapy — магістр наукової роботи з реабілі/

тації і фізіотерапії, Маster of Sport Management — магістр з управління

спорту, Маster of Exercise and Sport Psychology — магістр з фізкультури

і психології спорту, European Master in Adapted Physical Activity — євро/

пейський магістр з адаптивної фізичної активності). В університеті та/

кож діє програма Erasmus Mundus program Adapted Physical Activity. То/

му факультет Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences at the

K. U. Leuven має бонуси від міжнародної співпраці.
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Швейцарія. Вищі курси з підготовки фахівців розраховані на

три/чотири роки й реалізуються при університетах Базеля, Берна,

Женеви й Лозанни, а також у Федеральній вищій технічній школі

Цюриха. Курси дворівневі зі структурою 2 + 1 або 3 + 1. В універси/

тетах Женеви й Лозанни реалізуються навчальні курси тільки пер/

шого рівня з терміном навчання 2 і 3 роки відповідно. Професійна

освіта передбачає оволодіння двома спеціальностями вчительсько/

го профілю. Випускникам після успішного закінчення курсів дру/

гого рівня видається диплом ліцензіата, що відповідає магістерсь/

кому диплому в Польщі.

Університети відрізняються широкою автономією, яка вира/

жається в розходженні структури навчальних курсів і програм з ок/

ремих дисциплін. Іноді справа виглядає таким чином, що трирічне

навчання передбачає більший обсяг навчальних годин, ніж чоти/

рирічне.

У Маглині ведеться підготовка фахівців у Федеральній школі

гімнастики й спорту, яка не має університетського статусу. Термін

навчання — два роки. Тут здійснюють підготовку фахівців для по/

зашкільної роботи та вчителів для професійних шкіл. У цій школі

близько 80% (2 220 год) навчального часу відводиться на вивчення

методики, теорії й техніки видів рухової активності. Тут же ведеть/

ся підготовка тренерів протягом 2–2,5 року.

Висновки. Таким чином, аналіз професійної підготовки майбут/

ніх фахівців для галузі адаптивної фізичної культури в зарубіжних

країнах свідчить, що система освіти загалом і вищої освіти зокрема

перебуває у тісному взаємозв’язку та принциповій залежності від

соціально/економічних умов і державно/політичного устрою

країни, що й підтверджується різноманіттям чинних систем освіти

у світі, що зумовлено специфікою розвитку країн. У сучасний

період у зарубіжних країнах розпочалася професійна підготовка

майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання.

Так, програма Університету штату Огайо (США) спрямована на

підготовку таких фахівців, як Physical Education Pedagogy, Adapted

Physical Education and Physical Education Teacher Education (педагог

фізичної культури, фахівець з адаптивного фізичного виховання

і викладач фізичної культури); в Університеті Регини (Канада) на

факультеті кінезіології й оздоровчих технологій основна увага

приділяється формуванню знань студентів щодо ролі адаптивної

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
з особливими 



117

фізичної активності в оздоровленні інвалідів; у Латиській академії

спортивної освіти розпочалася підготовка фахівців з Adapted

Physical Education адаптивного фізичного виховання; Палацький

університет Оломоуц (Чехія) здійснює підготовку фахівців з адап/

тивної фізичної активності (тиррічний термін навчання на бака/

лавра та п’ятирічний — для отримання ступеня магістра).

Значна увага приділяється підготовці магістрів. Так, в Універси/

теті штату Індіана (США) у Школі здоров’я, фізичного виховання

та рекреації за кредитно/модульною формою організації навчаль/

ного процесу здійснюють підготовку магістрів з адаптивної фізич/

ної культури, які володіють знаннями щодо теорії управління ос/

новними процесами руху індивідуумів із фізичними недоліками.

Великого значення надається розвитку науково/методичного за/

безпечення галузі адаптивної фізичної активності.

Найперспективнішими проблемами подальшого дослідження

у здійсненні підготовки майбутніх фахівців у зарубіжних країнах

є такі: розвинути програму підготовки фахівців з адаптивного

фізичного виховання, яка буде спрямовуватись на спеціалізацію

в соціальних, педагогічних і технічних аспектах адаптивних фізич/

них дій; інтеграція здорових і інвалідів у процесі занять фізичними

вправами; специфічні здібності навчання рухових дій інвалідів

різних категорій і віку; формування і корекція основних рухів

інвалідів.

В статье рассматриваются образовательные и научные парадиг&
мы относительно профессиональной подготовки будущих специалис&
тов в зарубежных странах, переосмысление функционального влияния
физической культуры на формирование личности с особыми потреб&
ностями, ее мировоззрения, развитие адаптивных способностей.

Ключевые слова: особые потребности; будущий специалист;

адаптивное физическое воспитание.

Educational and scientific paradigms according to professional prepara&
tion of the future specialists in the foreign counties, reinterpretation of physi&
cal training functional impact on person formation with special needs, its out&
look, adaptive capacities development are considered in the article.

Key words: special needs; future expert; adaptive physical training.
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВАХ 
ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

У даній статті автором проаналізовано законодавчу базу євро&
пейських держав у сфері доступності вищої освіти інвалідів; виділено
напрямки надання освітніх послуг студентам з обмеженими можли&
востями згідно з нормативними документами. 

Ключові слова: законодавче забезпечення, особа з обмеженими

можливостями, вища освіта, доступність освіти. 

Постановка проблеми. Сучасною світовою тенденцією є повна

інтеграція в суспільство осіб з обмеженими можливостями. Почи/

нає формуватися нова культурна і освітня норма — шанобливе

ставлення до осіб з обмеженими можливостями, яка зафіксована

в міжнародному законодавстві на рівні ООН. Значна кількість

міжнародних документів спонукає кожну державу до погодження

національного законодавства з основними положеннями міжна/

родного законодавства. 

Відповідна правова база розроблена в багатьох державах, проте

в Україні спостерігається період переходу від теорії до практики,
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