
Повна назва : Параолімпійський спорт 

Метою навчальної дисципліни “Адаптивний спорт” є вивчення 

історії розвитку паралімпійського руху, дефлімпійського руху та руху 

Спеціальних Олімпіад, їх ідеалів, принципів, місця в системі явищ 

сучасногосуспільного життя, теорії і методики підготовки 

спортсменів-інвалідів дозмагань. 

Обсяг , методики, і технології викладання дисцпліни 

Тематичний план дисципліни складається з чотирьох змістовних 

модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний 

блок дисципліни, який логічно повьязує кілька навчальних елементів 

дисципліни за змістом. 

Для рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

виористовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття. 

2) семінарські заняття 

3) крнсультації 

Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/п 
Назви розділів та тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Номер 

модулю 

Форми 

контролю  
Аудиторні Самостійна 

робота 
студента лекційні 

практич

ні 

семіна

рські 

лабора

торні 

Змістовний модуль І.  

1 Місце адаптивного спорту в 

міжнародній Олімпійській 

системі. 

20 4 6   10 

І 

екзамен 

 Разом за змістовим модулем 26 4 6   24 
І 

 

Змістовний модуль ІІ .  

2 Адаптивний спорт як 

соціальне явище. 

14 4 6   6 
ІІ 

 екзамен 

3 Особливості спортивної 

роботи з інвалідами. 

20 4 6   8 
ІІ 

 екзамен 

 Разом за змістовим модулем 30 8 12   30 
ІІ 

 

Змістовний модуль ІІІ.  

4 Спортивна підготовка 

інвалідів, які мають 
пошкодженнями опорно-

рухового апарату. 

12 6 10   6 ІІІ  екзамен 

 Разом за змістовим модулем 26 6 10   24   

Змістовний модуль ІV.  

5 Спортивна підготовка осіб з 
вадами інтелекту. 

16 4 6   6 ІV екзамен 

 Разом за змістовим модулем 26 4 6   32 ІV  



РАЗОМ (годин) 108 22 34   120   

 

Знання та навички : студент повинен  

знати:  

організацію і побудову паралімпійського руху, особливості 

спортивної 

роботи з інвалідами різних нозологій (осіб з вадами слуху, осіб з 

вадами зору, осіб з вадами інтелекту, осіб з пошкодженнями опорно-

рухового апарату та ін.), організацію і проведення змагань з різними 

групами інвалідів, правила проведення змагань серед осіб з 

особливими потребами тощо. 

 

вміти:  

застосовувати у практичній діяльності одержані знання, 

використовувати 

сучасні засоби і методи спортивного тренування в підготовці інвалідів 

до 

участі в змагальній діяльності як на національному, так і на 

міжнародному 

рівні. 

Дисципліна «Параолімпійський спорт» передбачає: 

- 3 кредитів / 108 годин (денна форма навчання). 

Види робіт : контрольза рівнем засвоєння знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; 

виконання самостійних письмових аудторних робіт; усні відповіді на 

семінарських заняттях ; залік; іспит. Протягом триместру 

здійснюється поточний та підсумковий контроль. 

Оцінювання : 

 

Види самостійної роботи Трудо- 

місткість 

(годин)* 

Планові 

терміни 

виконання 

Форми 

контролю  

Максимальна 

кількість  

балів 

1. 2. 3. 4. 5. 

ІІ триместр 

І.  О б о в ’ я з к о в і 

Види робіт на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 

 



1. Підготовка та відповідь на 

семінарському занятті на 

теоретичні запитання 

40 
Протягом 

триместру 

Опитування 10 

За виконання модульних (контрольних) завдань 

 

2. Підготовка та виконання 

контрольної роботи  

30 Протягом 

триместру 

Аудиторна 

письмова робота 

30 

3. Індивідуальна робота 61 Протягом 

триместру 

Письмова робота 20 

ІСПИТ 8   40 

 Всього балів у ІІ триместрі 

 

100 

 

Викладач : Ільїн Микола Семенович , Заслужений тренер України 

 

 


