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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

ознайомити студентів з матеріалами загальної характеристики адаптивної 

фізичної культури, визначити та проаналізувати адаптивне фізичне виховання для осіб 

з вадами слуху, зору, ДЦП, розумової відсталості; методикою проведення 

різноманітних форм організації занять з адаптивної фізичної культури.  

2. Мета навчальної дисципліни набуття спеціальних знань, методичних 

прийомів та практичних навичок застосування засобів фізичної культури та виховання 

для людей, що втратили на тривалий час або назавжди певні функціональні 

можливості, у тому числі і рухові; охарактеризувати АФК, як науку та навчальну 

дисципліну, визначити зв'язок АФК з іншими науками та дисциплінами, розкрити 

основні поняття АФК, визначити сучасний стан та проблеми осіб з особливими 

потребами.  

3. Завдання: 

 створити у студентів уявлення про рухові можливості за умов чотирьох 

основних нозологій (порушення слуху, зору, опорно-рухового апарату та розумова 

відсталість); 

 розкрити зміст основних наукових теорій, концепцій, положень, які 

використовуються в адаптивному фізичному вихованні та рекреації 

 навчити студентів особливостям проведення фізкультурно-оздоровчих, 

спортивно-масових та рекреаційних занять з особами з особливими потребами в 

різного типу установах;  

 навчити студентів вибору адекватних засобів фізичного виховання та рекреації 

в роботі з людьми із психофізичними порушеннями; 

 ознайомити з особливостями реалізації різних методичних прийомів та 

практичних навичок застосування засобів фізичної культури та виховання для людей, 

що втратили на тривалий час або назавжди певні функціональні можливості, у тому 

числі і рухові.  

4. Пререквізити. Базові знання з фізичного виховання: теорію і методику 

фізичної культури, теорію і методику окремих видів спорту та їх груп, теорію і 

методику фізичного виховання, рухової рекреації та фізичної реабілітації; анатомію, 

фізіологію, гігієну, загальну і приватну патологію, тератологію, психологію хвороби та 

інвалідності, спеціальну психологію та  спеціальну педагогіку. 

5. Результати навчання 

Знання: 

ПРЗ 1. Знає та Уміє застосовувати на практиці основні положення фізіології, 

біомеханіки, морфології, психології, біохімії для розвитку фізичних (рухових) якостей, 

формування рухових умінь і навичок людей різних вікових груп, володіє засобами 

інтегрального гармонійного (розумового, духовного і фізичного) розвитку людини. 

 - мету та завдання адаптивної фізичної культури;  

- зміст видів адаптивної фізичної культури;  

ПРЗ 3. Знає, як застосовувати на практиці основні вчення в галузі фізичної 

культури. 

- засоби, методи, форми адаптивної фізичної культури; 



ПРЗ 4. Володіє актуальними технологіями педагогічного контролю і корекції, 

засобами і методами управління станом людини 

- зміст основних принципів, методів і засобів адаптивної фізичної культури;  

ПРЗ 5. Знає закони і принципи розучування рухових умінь і навичок, володіє 

теорією і методикою розвитку рухових умінь і навичок у базових видах рухової 

активності. 

- механізми лікувальної дії фізичних вправ при різних нозологіях; 

- методику навчання адаптивній фізичній культурі; особливості методики й 

організації занять із адаптивної фізичної культури осіб із дефектами зору, слуху, 

опорно-рухового апарату і розумовою відсталістю. 

ПРЗ 8. Знає правила профілактики травматизму та надання першої медичної 

допомоги; володіє основними методами захисту персоналу та населення від можливих 

наслідків аварій, катастроф, стихійних лих. 

ПРЗ 9. Знає закономірності розвитку фізичних (рухових) якостей у різних видах 

рухової активності.  

ПРЗ 10. Знає біологічні, соціальні, психологічні та інші чинники збереження 

здоров’я. 

Уміння: 

ПРУ 3. Володіє педагогічними, медико-біологічними, інформаційними 

технологіями для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і 

навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення 

і Уміє самостійно розробляти методики і технології для інтегрального гармонійного 

розвитку людини 

- оцінювати фізичні можливості осіб із порушенням слуху, зору, опорно-рухового 

апарату, при розумовій відсталості, володіти методиками тестування при різних 

нозологіях; 

- складати програми з адаптивної фізичної культури при різних нозологіях 

залежно від віку учасників занять; 

- складати програми фізкультурно-оздоровчих занять та реабілітаційних заходів 

для груп із різними нозологіями; 

ПРУ 6. Уміє розробляти навчально-методичні матеріали (робочі програми, 

навчально-тематичні плани) на основі освітнього стандарту та зразкових програм з 

урахуванням виду освітньої установи, особливостей класу / групи та окремих учнів. 

- організовувати і проводити заняття з адаптивної фізичної культури; 

- аналізувати передовий досвід педагогів-новаторів; 

ПРУ 8. Уміє визначати цілі і завдання, планувати навчальні заняття, розробляти 

необхідну документацію для проведення занять з фізичної культури та спорту. 

- організовувати і проводити фізкультурно-оздоровче заняття, спортивне 

тренування, спортивні змагання або фізкультурно-спортивне свято для 

неповносправних осіб. 

Комунікація:  

ПРК 1. Володіє прийомами спілкування і Уміє використовувати їх при роботі з 

колективом займаються і кожним індивідуумом. 



 ПРК 2. Володіє прийомами формування через засоби масової інформації, 

інформаційні та рекламні агентства громадської думки про фізичну культуру як 

частини загальної культури і факторі забезпечення здоров'я.  

ПРК 3. Здатний з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію 

з колегами, соціальними партнерами, учнями й вихованцями та їхніми батьками.  

ПРК 4. Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді 

(педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях).  

ПРК 5. Здатний розуміти значення культури як форми людського існування, 

цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності 

сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва 

 

6. Опис навчальної дисципліни 

6.1. Загальна інформація 
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Денна 4  7  4  120  2 22 - 22 - 76 - екзамен 

Заочна  4  7  4  120  2 8 - 2 - 110 - екзамен 

 

6.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1.Теоретичні засади адаптивної фізичної культури 

Тема 1 
Адаптивна 

фізична 

культура, як 

наука та 

навчальна 

дисципліна 

 12 2   4      6  12          12 

Тема 2 
Історичні 

аспекти розвитку 

адаптивної 

 12  2  4      6  12          12 



фізичної 

культури 

Тема 3 
Законодавчі та 

організаційні 

основи 

адаптивної 

фізичної 

культури в 

Україні 

8 2    6 8     8 

Тема 4 Основні 

принципи та 

засоби 

адаптивної 

фізичної 

культури 

12 2 4   6 12 2    10 

Тема 5 
Адаптивна 

фізична культура 

у будинку 

дитини 

8 2    6 8     8 

Тема 6 
Адаптивна 

фізична культура 

в похилому віці 

та старості 

9 1    8 9 2    7 

Разом за  ЗМ1  61  11  12      38  61  4        57 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. Методика адаптивної фізичної культури 

Тема 7 

Адаптивна 

фізична культура 

при глухоті 

 12  2  4      6  12          12 

Тема 8 
Адаптивна 

фізична культура 

при вадах зору 

10 2 2   6 10     10 

Тема 9 
Адаптивна 

фізична культура 

при вадах 

опорно-рухового 

апарату 

8 2    6 8 2    6 

Тема 10 
Адаптивна 

фізична культура 

при дитячому 

церебральному 

паралічі 

8 2    6 8  2   6 

Тема 11 
Адаптивна 

фізична культура 

8 2    6 8 2    6 



при розумових 

вадах 

Тема  12 
Характеристика 

змісту занять з 

адаптивної 

фізичної 

культури 

13 1 4   8 13     13 

Разом за ЗМ 2  59  11  10      38  59  4  2      53 

Усього годин   120  22  22      76  120  8  2      110 

 

6.2.1. Теми семінарських або практичних, або лабораторних занять 

 

№ Назва теми 

1 Основні поняття адаптивного фізичного виховання 

2 Історія розвитку адаптивного фізичного виховання в світі та Україні 

3 Особливості функціонування фізкультурно-спортивного руху інвалідів в 

Україні  

4 Особливості фізичного виховання осіб з вадами слуху 

5 Особливості фізичного виховання осіб з вадами зору 

6 Особливості фізичного виховання осіб з вадами опорно-рухового апарату 

 

6.2.2. Тематика індивідуальних завдань 

 

№ 

  

Назва теми 

1   

2   

...   

 

6.2.3. Самостійна робота 

№  Назва теми 

1 Адаптивна фізична культура, як наука та навчальна дисципліна. 

Організаційні  основи адаптивної фізичної культури в Україні 

2 Діяльність громадських і державних організацій в галузі фізичного 

виховання та спорту інвалідів. Сучасні стан проблеми інвалідності у 

світі. Причини збільшення кількості інвалідів у світі. 

3 Характеристика змісту занять (уроків) адаптивної фізичної культури 

4 Загальні відомості про розумові вади.  Мета та завдання АФК при 

розумових вадах.   

5 Особливості методики АФК при ДЦП. 

6 Мета та завдання АВК при ураженнях спинного мозку. Особливості 

використання засобів та методика АФК при ураженнях спинного мозку. 



7 Засоби АФК при сліпоті та слабозорості. Особливості методики АФК 

при вадах зору.  

8 Завдання АФК при глухоті. Засоби АФК при дефектах слуху.   

9 Цілі та стратегія управління процесом фізичного виховання дорослих. 

10 Особливості проведення занять фізичними вправами з дітьми першого 

року життя. Особливості розвитку психомоторних вмінь та навичок у 

дітей 

11 Профілактика травматизму в АФК та матеріально-технічне 

забезпечення адаптивного фізичного виховання.   

12 Принципи державної політики в сфері соціального захисту інвалідів. 

Законодавчі основи фізкультурно-спортивного руху інвалідів в Україні. 

13 Особливості зародження та розвитку адаптивного фізичного виховання. 

Виникнення та розвиток Дефлімпійських Ігор.  Особливості зародження 

та розвитку Параолімпійських  Ігор 

 

7. Система контролю та оцінювання 

 

Підсумковий контроль. Для контролю засвоєння дисципліни навчальним планом 

передбачений екзамен. 

Поточний контроль. Для поточного контролю знань і умінь використовуються 

результати: усного та письмового опитування, тестування, захисту пошукової роботи 

(наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі та ін.), 

реферати, есе, студентські презентації та виступи на наукових заходах.                                                             

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення 

дисципліни становить 100 балів, з яких 65 балів студент набирає при поточних видах 

контролю і 35 балів – у процесі підсумкового виду контролю (іспиту чи заліку). 

1) Кількість балів за кожен навчальний елемент (НЕ) виводиться із суми поточних 

видів контролю, які мають бути відображені у змістово-діяльнісній структурі. 

2) Кількість балів за кожен модуль становить суму балів за НЕ даного модуля. 

Питома вага модуля визначається його складністю – це компетенція викладача. 

3) Оцінка за навчальну дисципліну виводиться відповідно до такої шкали 

оцінювання, затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Оцінка "відмінно" виставляється за повну, ґрунтовну, аргументовану відповідь. 

Виявлено знання змісту предмета, уміння розкрити і науково обґрунтувати теоретичні 

положення, уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне, якісно сформовані 

практичні навички, досягнення навчальної мети, висловлено власні судження і 

особисте ставлення до проблеми. Відповідь відзначається системністю, послідовністю, 

логічністю викладу думок і творчим вирішенням соціально-педагогічних ситуацій. 

Оцінка "добре" виставляється за повну, аргументовану відповідь. Допущено 

незначні неточності у розкритті змісту предмета, виявлено здатність аналізувати 

пропонуються схеми; або всі завдання виконані, але не повна відповідь, спірна 



аргументація, виявлена здатність аналізувати, достатній рівень оцінювання й аналізу 

соціально-педагогічної ситуації. 

Оцінка "задовільно" виставляється за повну, аргументовану відповідь на два 

питання, а решта – відповіді поверхневі, пропонуються зразки вирішення соціально-

педагогічних ситуацій, практичних завдань; або неповна, недостатньо аргументована 

відповідь на всі питання, відсутня здатність аналізувати. Схеми відповіді не 

пропонується. 

Оцінка "незадовільно" виставляється за неповну, не аргументовану відповідь на 

одне-два питання, а решта – відповіді відсутні, не наводяться приклади, відсутня 

здатність аналізувати; або дається повна, аргументована відповідь, здатність 

аналізувати, пропонована схема відповіді, але лише на одне завдання. 

Якщо студент набрав менше 35 балів за весь курс, він не допускається до 

складання іспиту 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

80-89 В 
добре  

70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

35-49 FX 
незадовільно  не зараховано  

1-34 F 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  

к-ть балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

35  100 
Т1 Т2 Т4 Т7 Т8 Т12 

8 9 8 7 6 7 

Модуль контроль – 10 балів Модуль контроль – 10 балів 

Разом – 35 бал Разом – 30 балів 

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

8. Рекомендована література 

8.1. Базова (основна) 

 1. Адаптивное физическое воспитание и спорт / под ред. Джозефа П. Винника; 

пер. с англ. И. Андреев. – К. : Олимп. Лит., 2010. – 608 с.  



2. Антонюк С. Д. Адаптивное воспитание в практике спортивно- оздоровительной 

работы: Учеб.-метод. пособие / С. Д. Антонюк, Л. Н. Макарова, А. В. Сычов. – Тамбов: 

Изд-во ТГУ им. Г. Р.Державина, 2004.  

3. Антонюк С. Д. Современные подходы к адаптации детей с особыми 

образовательными потребностями: Учеб.-метод. пособие / С. Д. Антонюк, М. В. 

Хватова, П. В.Климов. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р.Державина, 2005.  

4. Байкина Н. Г. Физическое воспитание в школе глухих и слабослышацих / Н. Г. 

Байкина, Б. В. Сермеев. – М. : Советский спорт, 1991. – 84 с  

5. Бегидова Т. П. Основы адаптивной физической культуры: Учеб. Пособие. / Т. 

П. Бегидова – М. : Физкультура и Спорт, 2007. – 192 с.  

6. Бортфельд С. А. Двигательные нарушения и ЛФК при ДЦП / С. А. Бортфельд. 

– Л., 1971.  

7. Бріскін Ю.А. Спорт інвалідів у міжнародному спортивному русі. – Львів: Край, 

2006. – 346с 

8. Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів: [підручник] / Ю. А. Бріскін. – К. : Олімпійська 

література, 2006. – 124 с.  

9. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку: навч.посіб. – Суми: ВДТ «Універсальна книга», 2004. – 428 с.  

10. Власова Т. А. О детях с отклонениями в развитии / Т.А.Власова, М. С. Певзер. 

– М. : Просвещение, 1973.  

11. Гросс Н. А. Физическая реабилитация детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата / Н. А. Гросс. – М., 2000. – 224 с.  

12. Дмитриев А. А. Физическая культура в специальном образовании: учеб. 

пособие / А. А. Дмитриев. – М. : Академия, 2002.  

13. Евсеев С. П. Адаптивная физическая культура : учебное пособие / С. П. Евсеев, 

Л. В. Шапкова. – М. : Советский спорт, 2000. – 240 с.  

14. Евсеев С. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебное 

пособие / С. П. Евсеев. – М. : Советский спорт. – 2002.  

15. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена / В. М. Зациорский. – М. : 

ФиС, 1970.  

8.2. Допоміжна 

16. Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания. Том 2. – К.: 

Олимпийская литература, 2003 – 390с.  

17. Левченко И. Ю. Технология обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата : учебное пособие / И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько. 

– М. : Академия, 2001.  

18. Литош Н. Л. Адаптивная физическая культура. Психолого- педагогическая 

характеристика детей с нарушениями развития : учеб. пособие / Н. Л. Литош. – М. : 

СпортАкадемПресс, 2002 – 140 с.  

19. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным палаличом. – 

М.: Просвещение, 1991. – 159с.  

20. Ростомашвили Л. Н. Адаптивное физическое воспитание. Авторская 

программа для детей с тяжелой патологией : учеб.- метод. пособие / Л. Н. 

Ростомашвили. – СПб., 1997. 



21. Справочник по детской лечебной физкультуре / Под ред. М.И.Фонарёва. – 

Ленинград: Медицина, 1983. – 360 с.  

22. Теорія і методика фізичного виховання. / Методика фізичного виховання 

різних груп населення / за ред. Т. Ю. Круцевич. / Т.2 – К. : Олімпійська література. – 

2008. – 367 с.  

23. Теорія і методика фізичного виховання. / Методика фізичного виховання 

різних груп населення / за ред. Т.Ю.Круцевич. / Т.2 – К. : Олімпійська література. – 

2008. – 367 с. 

24. Физическая реабилитация: Учеб. для студ-тов вузов / Под общ. ред. С. Н. 

Попова. – Ростов н/Д : Феникс, 2005.  

25. Чудная Р.В. Адаптивное физическое воспитание. – К.: Наукова думка, 2000. – 

358с.  

26. Черник Е.С. Физическая культура во вспомагательной школе: Учебное 

пособие. – М.: Учебная література, 1997. – 320с.  

 

9. Інформаційні ресурси 

http://www.chnu.cv.ua 

 


