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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
З АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ДО РОБОТИ В ЦЕНТРАХ ІНВАСПОРТУ 
ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

У статті розглянуті передумови і основні аспекти підготовки май&
бутніх спеціалістів з адаптивного фізичного виховання до роботи
в центрах інваспорту як педагогічної проблеми, а також проаналізова&
но стан і сплановано перспективу вивчення існуючих проблем в адап&
тивному фізичному вихованні на сучасному етапі розвитку суспільства.

Ключові слова: підготовка, спеціалісти, центри інваспорту, інваліди.

Постановка проблеми. Світова статистика сумно сповіщає, що

кожен десятий мешканець Землі є неповносправним, щороку до

30 млн. осіб дістають каліцтва та різні ураження. З урахуванням
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збільшення кількості дітей із вродженими вадами, екологічних

проблем, технократизації суспільства вже на початку ХХІ ст.

кількість неповносправних може сягнути 1 000 000 000 осіб [1].

Одним із значних досягнень ХХ ст. є усвідомлення й наукове

обгрунтування вирішальної ролі рухової активності для реабілітації

людей з особливими потребами. Зусилля державних органів, на/

уковців і практиків спрямовані на пошук шляхів оптимального ви/

користання засобів фізичної культури та спорту для зміцнення здо/

ров’я, досягнення необхідного рівня працездатності і адаптації

неповносправних осіб у суспільстві [5].

Люди з особливими потребами — це всесвітнє соціальне явище,

що не може залишатися поза увагою фахівців фізичного виховання

і спорту. Нині галузь фізичного виховання та спорту переживає не/

легкі часи, і це позначається на системі професійної освіти, оскіль/

ки вищим закладам освіти та їх випускникам доводиться адаптува/

тися і функціонувати за складних сучасних до ринкової економіки.

Протягом останніх років в Україні склалася принципово нова

політична, економічна та соціальна ситуація, що значною мірою

зумовлює підвищені вимоги до фахівців. У зв’язку з цим завдання

навчальних закладів — забезпечити підготовку нового покоління

кадрів, підвищення їх професіоналізму на всіх рівнях діяльності

у галузі фізичного виховання та спорту, зокрема й в адаптивній

фізичній культурі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки з’явились

роботи, в яких безпосередньо чи у зв’язку із вивченням інших

проблем досліджуються окремі питання підготовки фахівців

з адаптивної фізичної культури. Зокрема, Ю. А. Бріскін (2001, 2006)

розглядає історичні аспекти розвитку спорту інвалідів і досліджує

особливості функціонування основних складових Олімпійського

руху інвалідів, Р. П. Карпюк (2007) аналізує проблеми підготовки

майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання в Україні,

І. Когут (2003) висвітлює роль держави в розвитку фізичної культу/

ри та спорту осіб з особливими потребами, С. Матвєєв, І. Когут,

Л. Шульга (2006) з’ясовують проблеми та перспективи розвитку

адаптивного спорту в світі й в Україні, Р. В. Чудна (2002) характери/

зує стан і актуальні питання в галузі фізичного виховання неповно/

справних в Україні і т. д. Однак питання підготовки майбутніх

фахівців з фізичної культури до роботи в центрах інваспорту вивче/

но недостатньо. 
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Метою статті є з’ясування основних аспектів підготовки май/

бутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи

в центрах інваспорту як педагогічної проблеми. 

Результати дослідження та їх обговорення. На тлі нинішніх проб/

лем підготовки фахівців високої кваліфікації з фізичного вихован/

ня та спорту за умов нових соціально/економічних реалій постає

проблема підготовки фахівців із адаптивного фізичного виховання,

адже одним із важливих напрямів соціальної політики держави сто/

совно неповносправних є забезпечення та реалізація прав на занят/

тя ними фізичною культурою і спортом, досягнення вищих спор/

тивних результатів. 

У ст. 13 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» зазначе/

но, що держава спрямовує зусилля на організацію занять фізичною

культурою і спортом у системі безперервної реабілітації неповно/

справних, включаючи й дітей з фізичними порушеннями [7]. Дер/

жава стимулює цей процес через державні та громадські організа/

ції — комітети, комісії, асоціації інвалідів. 

У 1993 році рішенням Уряду України було створено Українсь/

кий центр із фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». До

розгалуженої інфраструктури системи «Інваспорт» в Україні за ос/

танній рік входило 27 регіональних центрів, 114 їх відділень в АР

Крим, обласних і місцевих центрах, 27 дитячо/юнацьких спортив/

них шкіл інвалідів, 169 фізкультурно/оздоровчих клубів. Одним

з основних напрямів роботи Українського та регіональних центрів

«Інваспорт» є реабілітація та соціалізація осіб з обмеженими фізич/

ними можливостями засобами фізичної культури і спорту. Різними

формами фізкультурно/реабілітаційної роботи було охоплено по/

над 52 тисяч інвалідів із вадами слуху, зору, ураженнями опорно/ру/

хового апарату, наслідками ДЦП, вадами розумового і фізичного

розвитку, серед яких культивується 30 видів спорту, в тому числі се/

ред інвалідів із вадами слуху — 26, вадами зору — 17, ураженнями

опорно/рухового апарату — 26, вадами розумового і фізичного

розвитку — 20. Із 21 477 інвалідів, що займаються в спортивних

секціях і ДЮСШІ, понад 7 145 — з вадами слуху, близько 3 363 —

з вадами зору, 6 714 — з ураженнями опорно/рухового апарату та

наслідками ДЦП і 4 255 — з вадами розумового і фізичного розвит/

ку. Популярним видом спорту є легка атлетика, якою займається

3 900 інвалідів, серед яких 2 491 — школярі, футболом займаються
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2 570 інвалідів (1 294 — школярі); настільним тенісом — 2 407 (1 320 —

школярі); шахами — 1 868 (610 — школярі); плаванням — 1 714 ін/

валідів (822 — школярі). Протягом 2007 р. регіональними центрами

«Інваспорт» було проведено 960 масових фізкультурно/спортивних

і реабілітаційно/оздоровчих заходів, в яких взяло участь 45,3 тис.

інвалідів усіх нозологій [8]. Міжнародним олімпійським комітетом

визнано такі Всесвітні комплексні змагання інвалідів, як Паралім/

пійські ігри, Дефлімпійські ігри та Ігри Спеціальних Олімпіад [2].

Проте, за даними «Інваспорт», менше 2% інвалідів нашої країни

залучені до фізкультурно/оздоровчої діяльності, а понад 98% такої

можливості не мають [6].

Тим часом, як показує практика, окрім позитивного впливу

спортивного руху інвалідів, на жаль, спостерігається зміщення ак/

центів з адаптивної спрямованості на досягнення рекордів. Осно/

вою для вирішення завдань адаптивної фізичної культури і спорту

має бути зміцнення здоров’я неповносправних, підвищення

емоційної стійкості до стресових умов життя й опірності організму

до факторів зовнішнього середовища, стимулювання резервних

можливостей організму, підвищення комунікативної активності,

компенсація фізичних, психічних змін особистості, підготовка до

професійної діяльності, нормалізація соціального статусу, форму/

вання мотивів й усвідомленого ставлення до виконання фізичних

вправ, формування розуміння права вибору, бажань і соціальних

умов життя.

Регіональні центри «Інваспорт» постійно вдосконалюють і за/

проваджують нові форми організації фізкультурно/спортивної та

реабілітаційно/оздоровчої роботи серед осіб з обмеженими можли/

востями. 

Конструктивними шляхами вирішення рекреаційних завдань

є надання можливості всім бажаючим брати участь у заняттях

спортом. Спорт інвалідів в Україні — відносно новий розділ у те/

орії і практиці спортивного тренування та змагальної діяльності,

котрий потребує уваги і вивчення. Ще недостатньо досліджено

можливості застосування організованих форм заняття спортом,

що дало б змогу продовжувати регулярні заняття після закінчення

лікування у лікувальних і санаторних закладах. Для організації по/

зареабілітаційних закладів необхідно створювати широку мережу

груп, секцій, фізкультурно/оздоровчих і спортивних клубів
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інвалідів за місцем проживання, а також надавати можливість

інвалідам брати участь в організації та проведенні змагань із дос/

тупних видів спорту [2].

У зв’язку з цим спостерігається недостатнє науково/методичне та

кадрове забезпечення, яке стримує стрімкий розвиток галузі діяль/

ності. Зокрема нічим не виправдана відсутність у Державному кла/

сифікаторі ДК 003–95 «Класифікатор професій» спеціальності, яка

відповідала б фізичній культурі та спорту людей з психофізичними по/

рушеннями. Внаслідок цього фактично працююча галузь діяльності не

має державного статусу і відповідного кадрового забезпечення [9]. 

В сучасній Україні проблема забезпечення галузі фізичного ви/

ховання, фізичної культури і спорту людей із психофізичними по/

рушеннями спеціалістами вирішується за рахунок таких спеціаль/

ностей, як викладач фізичного виховання, тренер із виду спорту,

спеціаліст фізичної реабілітації. Однак зміст їхньої фахової підго/

товки неповною мірою передбачає формування спеціальних умінь

і навичок з адаптивної фізичної культури та спорту. Питання оп/

тимізації професійної підготовки фахівців з адаптивної фізичної

культури в Україні, які органічно поєднують високий рівень теоре/

тико/методичної, психолого/педагогічної, медико/біологічної, гу/

манітарної та спеціалізованої практичної підготовки, розглянуто

недостатньо. Наприклад, у Концепції державного стандарту спе/

ціальної освіти зазначено такі специфічні знання та вміння, що не/

обхідні у виховній роботі з неповносправними дітьми [4]:

– розуміння особистості дитини з урахуванням закономірнос/

тей її розвитку;

– визначення ступеня компенсаторно/корекційного впливу на

розвиток дитини залежно від характеру та глибини ураження (сен/

сорного, фізичного чи інтелектуального) в умовах спеціального

навчання; 

– проектування віддалених цілей і результатів навчання та ви/

ховання з відповідним змістовим, технологічним і матеріальним за/

безпеченням.

Отже, реалізувати завдання спеціальної педагогіки, за вимога/

ми Концепції держстандартів спеціальної освіти, «повинні педаго/

гічні кадри, які повинні мати спеціальну освіту або підкріплену

сертифікатом спеціальну підготовку відповідно до вимог, завдань

і змісту освітнього стандарту для спеціальних закладів» [4].
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Р. В. Чудна зазначає, що «сучасна підготовка кваліфікованого

спеціального педагога/дефектолога включає такі дисципліни:

основи генетики, загальну патологію, анатомію, фізіологію і па/

тологію органів зору, слуху та мови, психопатологію дитячого

віку, основи невропатології, клініку розумової відсталості, за/

гальну педагогіку, загальну психологію, спеціальну психологію

розумово відсталих дітей, дітей із порушеннями слуху, зору та

мовлення. Але зміст Концепції підготовки спеціалістів фізичної

культури в Україні та навчальних планів ряду вищих навчальних

закладів з фізичної культури і спорту свідчить про те, що названі

предмети не входять до підготовки спеціаліста з фізичної культу/

ри» [9]. 

У пошуках вирішення проблеми відповідності кваліфікації

кадрів об’єктивним вимогам галузі фізичного виховання неповно/

справних, у 1996 р. у Львівському державному інституті фізичної

культури вперше у практиці спортивної освіти розпочалось

викладання дисципліни «Теоретичні основи інваспорту», логічним

продовженням якої стали дисципліни «Паралімпійський спорт»

і «Адаптивний спорт». У Національному університеті фізичного

виховання і спорту України викладається навчальна дисципліна

«Спорт інвалідів», у Запорізькому державному університеті — «Ін/

валідний спорт», у Луцькому інституті розвитку людини Універ/

ситету «Україна» — «Адаптивна фізична культура» та «Теорія і мето/

дика фізкультурно/оздоровчої роботи в центрах інваспорту». У 2004 р.

в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгомано/

ва у навчальний план підготовки спеціалістів за напрямом «Фізич/

не виховання і спорт» в межах спеціальності «Фізична реабілітація»

було введено спеціалізацію «Адаптивне фізичне виховання та па/

ралімпійський спорт», що планується здійснити у 2009 р. у Луцько/

му інституті розвитку людини Університету «Україна».

Р. П. Карпюк зазначає, що наукова значущість спеціалізації

з адаптивного фізичного виховання полягає:

– у створенні методології комплексної адаптації різних катего/

рій інвалідів і осіб з обмеженими функціональними можливостями

за допомогою фізичних вправ;

– у створенні нової дисципліни «Теорія і методика адаптивної

фізичної культури» для недостатньо охопленого фізичною освітою

контингенту;
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– у розробленні професійно/освітньої програми, яка є новою

галуззю знань, що синтезує знання з теорії і методики фізичної

культури, гуманістичної психології, дефектології, медицини, пато/

логії, протезування.

Практична значущість спеціалізації з адаптивного фізичного

виховання визначається діапазоном можливостей професійної

діяльності випускника. Його педагогічна діяльність може здійсню/

ватися з інвалідами:

– у сфері фізичного виховання, фізичної рекреації, оздоровчо/

го і елітного спорту, фізичної реабілітації;

– з людьми будь/якого віку, різних груп і категорій інвалідності, з ва/

дами слуху, зору, інтелекту, опорно/рухового апарату, внутрішніх органів;

– у різних ланках фізкультурного руху інвалідів: у дошкільних

установах, спеціальних школах/інтернатах, лікарняних установах,

спортивних клубах, збірних командах із видів спорту [3]. 

Висновок. Процес підготовки майбутніх фахівців з адаптивного

фізичного виховання ускладнюється тим, що адаптивна фізична

культура є відносно новим напрямом у вітчизняній системі освіти та

науки. Підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного вихо/

вання до роботи в центрах інваспорту є досить актуальною пробле/

мою на сучасному етапі розвитку, тому що сьогодні в суспільстві де/

далі більше зростає інтерес до профілактики інвалідизації засобами

адаптивної фізичної культури, яка є універсальним механізмом для

самореалізації людини з особливими потребами, для її самовиражен/

ня та розвитку, оскільки має великий педагогічний потенціал для

здійснення фізкультурно/оздоровчої роботи з неповносправними.

Наше подальше дослідження буде спрямовано на вивчення пе/

дагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців з адап/

тивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту; роз/

робку складових підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури

до роботи в центрах інваспорту у вищих навчальних закладах.

В статье рассматриваются предпосылки и основные аспекты под&
готовки будущих специалистов по адаптивному физическому воспи&
танию к работе в центрах инваспорта как педагогической проблемы,
а также проанализировано состояние и намечено перспективу изуче&
ния существующих проблем в адаптивном физическом воспитании на
современном этапе развития общества.

Розділ ІV Фізична, медична,  
реабілітація людей
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Ключевые слова: подготовка, специалисты, центры инваспорта,

инвалиды.

There are considered main aspects of adaptive physical training experts
training for work in invalid sports centers as pedagogical problem, the state
is analysed and existing problems studying perspective is planned in adap&
tive physical training on modern society development stage as well in the
article.

Key words: training, experts, invalid sports centers, persons with disabilities.
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