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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Загальна характеристика Навчальна дисципліна «Адаптивна фізична культура і фізична реабілітація» 

представляє собою систему знань про роль і місце фізичної культури та фізичної 

реабілітації в житті інвалідів та осіб, які мають відхилення у стані здоров’я. 

Курс «Адаптивна фізична культура і фізична реабілітація» орієнтований на 

узагальнення специфічних теоретико-методичних закономірностей фізичної 

реабілітації неповносправних осіб та осіб, які мають відхилення у стані здоров’я.    

Основними завданнями є:  

- створення уявлення про адаптивну фізичну культуру; 

- ознайомлення з проблемами людей з інвалідністю; 

- оволодіння принципами, методами і засобами фізичної культури осіб різних 

нозологічних груп; 

- навчання адекватному вибору засобів фізичної культури і контролю 

досягнутих результатів при здійсненні фізкультурно-оздоровчої роботи з особами, 

що мають інвалідність; 

- навчання основам складання програм з адаптивного фізичного виховання 

осіб з різними нозологічними формами; 

- формування готовності і бажання працювати з особами, які мають стійкі 

порушення здоров’я. 

Мета та цілі Формування у здобувачів вищої освіти необхідних знань, умінь і навичок для 

фізкультурно-оздоровчої роботи з особами, що мають стійкі порушення здоров'я; 

забезпечити поглиблену теоретичну та практичну підготовку студентів із питань 

організації адаптивної рекреаційної рухової активності осіб із порушеннями 



психофізичного розвитку різних нозологічних груп з метою всебічного 

впровадження системи адаптивного фізичного виховання, виконання її освітніх, 

корекційних, оздоровчих і виховних функцій. 

Результат навчання Знати: 

- методологічні та теоретичні основи адаптивної фізичної культури і фізичної 

реабілітації; 

- законодавчі та програмно-нормативні засади адаптивної фізичної культури; 

- історичні аспекти розвитку адаптивної фізичної культури і фізичної 

реабілітації; 

- адаптивну фізичну реабілітацію в процесі інтеграції людей з обмеженими 

фізичними можливостями в соціум; 

- цілі, завдання, принципи, методи і засоби адаптивної фізичної реабілітації 

при різних нозологіях. 

Вміти: 

- творчо використовувати отримані знання з адаптивної фізичної культури і 

фізичної реабілітації з врахуванням вікових і індивідуальних відмінностей людей з 

обмеженими фізичними можливостями під час проведення занять; 

- складати програми, планувати, організовувати і здійснювати фізкультурно-

оздоровчу роботу з неповносправними при різних нозологіях з урахуванням віку; 

- організовувати спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи для 

людей з обмеженими можливостями при різних нозологіях з урахуванням віку; 

- проводити науково-дослідну роботу з проблем адаптивної фізичної 

рекреації. 

Набути практичні уміння: 

- здійснювати аналіз суспільних процесів у сфері фізичної культури і спорту; 

- демонструвати власне бачення шляхів розв’язання існуючих проблем з 

адаптивної фізичної культури і фізичної реабілітації; 

- засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний 

досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег з фізичної реабілітації людей 

різних нозологій та різного віку; 

- обґрунтовувати вибір заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації та 

адаптивного спорту. 

Пререквізити Дисципліни, базові знання яких та результати навчання необхідні студенту для 

успішного навчання та опанування компетентностями з дисципліни «Адаптивна 

фізична культура і фізична реабілітація»: 

-  «Морфологія людини»; 

- «Анатомія людини»; 

- «Теорія і методика фізичного виховання»; 

- «Теорія і методика юнацького спорту». 

Пореквізити Знання з адаптивної фізичної культури та фізичної реабілітації можуть бути 

використані під час вивчення таких навчальних дисциплін, як: 

- «Психологія управління фізичною культурою»; 

-  «Інформаційні та цифрові технології у сфері фізичної культури»; 

- «Сучасні тренди практичного менеджменту і маркетингу у фізичній 

культурі і спорті». 

Вимоги викладача Студент зобов'язаний відвідувати всі практичні заняття за розкладом, не 

запізнюватися. Мати конспект лекцій. Забороняється самовільно залишати заняття. 

Пропущене навчальне заняття без поважної причини підлягає відпрацюванню. 

Екзамен проводиться в кінці навчального семестру в терміни, встановлені 

навчальним планом, студенти завчасно інформуються про зміст та порядок його 

проведення. Студентам, які не з'явилися на екзамен без поважних причин, оцінка 

може бути виставлена за результатами поточного контролю. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Види навчальних занять  

(Л, ЛЗ, ПЗ, СР) 

Кількість 

годин 

Зміст 

Лекційне заняття 1 2 Адаптивна фізична культура та фізична реабілітація як наукова та 

навчальна дисципліна. 

Практичне заняття 1 2 

 

Основи адаптивної фізичної реабілітації. Фізкультурно-спортивна 

реабілітація осіб з інвалідністю. 



Самостійна робота  2 Історія адаптивної фізичної культури. Сучасний стан інтеграції людей 

з обмеженими можливостями в суспільство. 

Самостійна робота 2 Законодавчі основи та структура сучасної адаптивної фізичної 

культури в Україні. 

Лекційне заняття 2 2 Методологічний апарат управління адаптивною фізичною культурою 

та фізичною реабілітацією. 

Практичне заняття 2 2 Методи та форми організації адаптивного фізичного виховання. 

Самостійна робота 4 Матеріально-технічне забезпечення адаптивної фізичної культури та 

фізичної реабілітації. 

Практичне заняття 3 2 Принципи та закономірності розвитку фізичних здібностей в 

адаптивній фізичній культурі. Основи фізичної реабілітації. 

Лекційне заняття 3 2 Розвиток фізичних здібностей в адаптивній фізичній культурі. 

Самостійна робота 4 Основні ідеї інклюзивного навчання: інклюзивна школа, інклюзивна 

освіта. 

Лекційне заняття 4 2 Адаптивна фізична культура при вадах слуху. 

Практичне заняття 4 2 Особливості методики адаптивного фізичного виховання глухих та їх 

тестування. Засоби адаптивного фізичного виховання при вадах слуху. 

Самостійна робота 2 Дефлімпійський рух. 

Лекційне заняття 5 2 Адаптивна фізична культура при вадах зору. 

Практичне заняття 5 2 Тіфлотехніка фізичної культури. Методи навчання руховим діям при 

вадах зору. 

Самостійна робота 4 Засоби та методи адаптивного фізичного виховання при вадах зору. 

Можливості для занять спортом осіб з ураженням зору 

Лекційне заняття 6 2 Адаптивна фізична культура при розумовій відсталості, аутизмі та 

затримці психічного розвитку. 

Практичне заняття 6 2 Фізичний розвиток і рухові здібності дітей із затримкою психічним 

розвитком. Особливості методики адаптивної фізичної культури дітей 

різного віку із затримкою психічного розвитку. 

Самостійна робота 4 Цілі навчання аутичних дітей на уроках адаптивної фізичної культури. 

Програма адаптивного фізичного виховання аутичних дітей «Моторна 

абетка» Е.В. Плаксунової. 

Самостійна робота 4 Затримка психічного розвитку і його причини. Пізнавальна та 

емоційно-вольова сфера дітей із затримкою психічного розвитку. 

Лекційне заняття 7 2 Адаптивна фізична культура при ураженнях опорно-рухового апарату.              

Практичне заняття 7 2 Особливості методики занять адаптивною фізичною культурою при 

ураженнях спинного мозку. Засоби адаптивного фізичного виховання 

при ураженнях спинного мозку. 

Самостійна робота 2 Інклюзивне навчання дітей з ураженням спинного мозку. 

Самостійна робота 2 Специфічні фактори ризику при заняттях фізичними вправами осіб з 

ураженням спинного мозку. 

2 

Лекційне заняття 8 2 Адаптивна фізична культура при дитячому церебральному паралічі. 

Практичне заняття 8 2 Завдання і особливості методики адаптивного фізичного виховання 

при дитячому церебральному паралічу. Паралімпійський рух. 

Самостійна робота 2 Можливості для занять спортом осіб з дитячим церебральним 

паралічем. Загальні відомості про стани після ампутацій. 

Лекційне заняття 9 2 Адаптивна фізична культура при відхиленні розумового розвитку. 

Практичне заняття 9 2 Особливості методики адаптивного фізичного виховання дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями мови. 

Загальні відомості про розлади навичок навчання. 



Самостійна робота 4 Стратегії навчання, які використовуються при синдромі дефіциту 

уваги. Рекомендації з організації адаптивного фізичного виховання 

при синдромі дефіциту уваги. 

Лекційне заняття 10 2 Контроль в адаптивній фізичній культурі та фізичній реабілітації. 

Практичне заняття 10 2 Медико-педагогічний контроль в адаптивному фізичному вихованні. 

Самостійна робота 2 Профілактика травматизму в адаптивному фізичному вихованні. 

Лекційне заняття 11 2 Характеристика змісту занять з адаптивного фізичного виховання. 

Практичне заняття 11 2 Заняття з дітьми першого року життя. Заняття з адаптивного 

фізичного виховання дошкільнят та школярів. 

Самостійна робота 2 Заняття у СМГ у вищих навчальних закладах. 

Самостійна робота 2 Відмінні риси методики навчання руховим діям та розвитку фізичних 

якостей та здібностей осіб, які займаються адаптивним спортом. 

Лекційне заняття 12 2 Класифікація спортсменів в адаптивному спорті. 

Практичне заняття 12 2 Система організації і проведення спортивно-функціональної 

класифікації. Система організації і проведення медичної класифікації. 

  

  

Форма та методи навчання Методи навчання: наглядний, словесний, практичний. 

Методи контролю Поточний контроль - контрольні тестування до лекцій. 

Виконання курсової роботи.  

Виконання індивідуального завдання – проект-презентація. 

Підсумковий контроль – екзамен. 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Комп’ютери, мультимедійна дошка, посібники, інтернет ресурси, методичні рекомендації, спортивні зали, 

тренажерні зали, спортивний інвентар. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання знань та вмінь студентів 

100 - бальна ECTS Оцінка за національною шкалою 

90-100 A відмінно 

82-89 B 
добре 

75-81 C 

64-74 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 Fх 
незадовільно 

0-34 F 
 

Розподіл балів, які отримують студенти за видами навчальної діяльності 

Види навчальної діяльності Кількість 

заходів 

Бали 

Відвідування практичних занять 1 - 32 1 - 80 

Контрольні тестування  8 0 - 60 

Індивідуальне завдання 
1 0 - 15 

Екзамен 
 

НОРМИ АКДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 

Студент повинен дотримуватися «Кодекс етики академічних взаємовідносин і доброчесності НТУ« ХПІ»: 

проявляти дисциплінованість, вихованість, повагу до старших, чесність, відповідальність, доброзичливість. Визначати 

цінності, якими керуються учасники університетської спільноти Національного технічного університету« Харківський 

політехнічний інститут », і встановлює етичні норми відносин в академічному середовищі. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


