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МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета – ознайомити студентів з системою знань про роль і місце адаптивної фізичної 

культури у реабілітаційному процесі та про загальні закономірності управління цим 

процесом. Сформувати у студентів професійну, пізнавальну активність та зацікавленість до 

адаптивної фізичної культури, заснованої на особистісно-орієнтованій аксіологічній 

концепції відношення до осіб, які мають відхилення у стані здоров’я. Забезпечити 

оволодіння студентами фундаментальних знань в області теорії та організації адаптованої 

фізичної культури, цілісне сприйняття професійної діяльності, методологічних підходів, 

загальних основ специфічних практичних навичок застосування засобів адаптивної 

фізичної культури у реабілітації людей, що втратили на тривалий час або назавжди певні 

функціональні можливості.  

Адаптивна фізична культура в цілому і всі її види покликані за допомогою раціонально 

організованої рухової активності як природного стимулу життєдіяльності, використовуючи 

збережені функції, залишкове здоров’я, природні ресурси та духовні сили, максимально 

реалізувати можливості організму й особистості для повноцінного життя, самовияву і 

творчості, соціальної активності та інтеграції в суспільство здорових людей. 



  Формувати розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості, мотиваційно-

ціннісного ставлення до фізичної культури, скерованість на здоровий спосіб життя, фізичне 

вдосконалення і самовиховання; формувати систему знань з адаптивної фізичної культури, 

необхідних в процесі життєдіяльності.  

 

Завдання вивчення дисципліни: 

 вивчення психологічних особливостей використання адаптивної фізичної культури у 

реабілітаційному процесі людей з різними психофізичними порушеннями; 

 оволодіння студентами фундаментальними знаннями в області теорії та організації 

адаптованої фізичної культури  у реабілітаційному процесі, цілісне сприйняття 

професійної діяльності; 

 вміння створювати, організовувати та реалізовувати різноманітні способи 

психологічного супроводу на етапах профілактики, лікування, та реабілітації людей з 

різними психофізичними порушеннями засобами адаптивної фізичної культури; 

 розробка заходів з питань просвітницької та освітньої діяльність для різних категорій 

населення з психофізичними порушеннями, психології  збереження здоров'я та 

психологічного благополуччя. 

Результати навчання (компетентності) 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.; 

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.; 

ЗК 6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).; 

ЗК 9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

СК 4. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну, профілактично-просвітницьку) з використанням 

науково верифікованих методів та технік. 

СК 5. Організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних 

категорій населення у сфері психології. 

 СК 6. Налагоджувати та підтримувати контакти з фаховими спільнотами, ефективно 

взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах. 

СК 7. Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до 

нових ситуацій професійної діяльності. 

СК 9. Дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. 

СК 10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної 

допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

СК 11.Здатність створювати, організовувати та реалізовувати різноманітні способи 

психологічного супроводу на етапах профілактики, лікування, та реабілітації. 

ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій. 

ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, 

консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати 

якість. 

ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, 

отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності. 

ПР12. Застосовувати відповідну наукову інформацію щодо вирішення проблем 

профілактики, збереження, відновлення здоров’я та реабілітації та оцінювати її за 

критеріями адекватності. 

ПР13. Використовувати модифікації існуючих наукових підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності психолога у медичних, санітарно-курортних та 

реабілітаційних закладах. 



 

 

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Місце навчальної дисципліни «Психологічний супровід адаптивної фізичної 

культури» визначається важливою роллю для майбутніх психологів знань, вмінь та навичок 

з організації психологічного супроводу людей з різними психофізичними порушеннями та 

використанням адаптивної фізичної культури. Дисципліна поєднує теоретичні та прикладні 

аспекти таких галузей знань як «Загальна психологія», «Теорія і методика фізичної 

культури і спорту», «Психодіагностика», «Вікова психологія», «Соціальна психологія» та 

ін.  

 

 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 

оцінюванні результатів навчання з навчальної дисципліни, є: 

• своєчасне і у повному обсязі виконання всіх навчальних завдань, що передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння самостійно аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку та розвитку; 

• вміння застосовувати методи психологічної діагностики, психокорекції та 

психопрофілактики на практиці; 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач. 

 

ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

У процесі вивчення дисципліни використовуються такі види контролю: Початковий 

контроль студентів здійснюється під час проведення практичних занять і включає в себе 

перевірку теоретичного матеріалу, методом фронтального усного опитування. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях і включає якість засвоєного матеріалу, що 

охоплюється темою практичного заняття, а також сумлінністю студента в роботі на 

практичних заняттях. Проміжний контроль проводиться в письмовій формі (самостійна та 

контрольна робота). Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Оцінки з 

дисципліни виставляються з урахуванням поточних оцінок та підсумкової оцінки. 

Максимальна кількість балів при вивченні дисципліни 100 балів. На семінарських заняттях 

студенти за усну відповідь та письмову відповідь (тестування, самостійна робота) 

максимально можуть отримати  10 балів.  

Для допуску до підсумкового контролю (залік) студент повинен мати оцінки 

(відмінну/добру/задовільну) на семінарських заняттях – мінімум 10 балів; отримати 

мінімальний задовільний бал за самостійну роботу - мінімум 10 балів, отримати 

мінімальний задовільний бал за написання контрольної роботи – мінімум 20 балів, а також 

засвоїти матеріали, що винесені на самостійне опрацювання – мінімум 10 балів. 

Мінімальний сумарний бал для допуску до підсумкового контролю з дисципліни – 50 балів. 

Самостійна робота забезпечує підготовку студента до аудиторних занять і 

контрольних заходів. Результати цієї підготовки виявляються в активності студента на 

заняттях, при виконанні ним контрольних робіт, тестових завдань й інших видів робіт, 

опрацювання лекційного матеріалу і рекомендованої літератури; пошук (підбір), огляд 



літератури і електронних джерел інформації; вивчення матеріалу, винесеного на самостійне 

опрацьовування; підготовка до  практичних (семінарських) занять;  підготовка до 

написання контрольних робіт, інших форм поточного контролю. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Тема 1. Поняття про адаптивну фізичну культуру. 

Предмет та завдання адаптивної фізичної культури. Адаптивна фізична культура як 

соціальний феномен. Адаптивна фізична культура як сучасний напрям у реабілітації.  Рух 

– провідний чинник розвитку фізичних здібностей. Загальні завдання адаптивної фізичної 

культури: мобілізація духовних сил, формування усвідомленого ставлення до реальності та 

своїх можливостей, розвиток вольових якостей, самореалізація; оптимізація 

функціонального стану організму; профілактика захворювань, ускладнень, дистрофічних 

процесів; створення позитивних компенсацій, а також ліквідація патологічних компенсацій; 

формування життєво необхідних знань, умінь і навичок для збереження й підтримки 

організму в активному функціональному стані. Спеціальні завдання адаптивної фізичної 

культури залежать від форми хвороби та зумовлених нею функціональних і рухових 

порушень. Здебільшого вони пов’язані з проблемою взаємодії людини з навколишнім 

середовищем: сприймання простору, цілеспрямоване пересування, можливість 

здійснювати рухи, використовуючи різні предмети, тощо.  

 

1.Адаптивне фізичне виховання : тексти лекцій / І. Х. Турчик, Л. В. Михаць. – Дрогобич : 

Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

2014. – 104 с. 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою (пояснення) 

90 – 100 А 
відмінно (відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

80 – 89 В 
дуже добре  (вище середнього рівня з 

кількома помилками) 

70 – 79 С 
добре  (загалом правильне 

виконання з певною кількістю суттєвих помилок) 

60 – 69 D 
задовільно (непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 

50 – 59 Е  
достатньо (виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

26 – 49 FX 
незадовільно (з можливістю повторного 

складання) 

0-25 F 
неприйнятно (з обов'язковим повторним 

курсом) 



2.Адаптивнаое физическое воспитание и спорт / под ред. Джозефа П. Винника; пер. С англ. И. 

Андреев. – К.: Олимп. Лит., 2010. – 608 с. 

3.Адаптивний спорт : навчально-наочний посібник / С. Ф. Матвєєв, І. О. Когут, О. В. Борисова [та 

ін.]. - Київ : ТОВ "НВП "Інтерсервіс", 2014. - 116 с 

 

Тема 2. Завдання та види  адаптивної фізичної культури. 

Завдання АФК. Загальні: зміцнення здоров’я (сприяння нормальному фізичному 

розвитку), підвищення опору організму до несприятливих впливів зовнішнього 

середовища; навчання основам техніки рухів, формування життєво необхідних умінь і 

навичок;  розвиток рухових (кондиційних і координаційних) якостей; формування 

необхідних знань у галузі фізичної культури особистості; виховання потреби й уміння 

самостійно займатися фізичними вправами, свідомо застосовувати їх з метою відпочинку, 

тренування, підвищення працездатності; виховання моральних і вольових якостей, 

формування організованості, відповідальності за свої вчинки, допитливості, активності й 

самостійності. Спеціальні: корекційні; - компенсаторні; - профілактичні. 

Види адаптивної фізичної культури: адаптивне фізичне виховання; адаптивний спорт; 

адаптивна рухова рекреація; креативні (художньо-музичні) тілесно-орієнтовані практики; 

екстремальні види рухової активності. Медико-педагогічний контроль у адаптивній 

фізичній культурі. 

Медичний контроль вирішує наступні завдання: вибір засобів фізичної культури й видів 

спорту з урахуванням індивідуальних порушень, визначення об’єму занять, спеціальних 

заходів, які необхідно провести після закінчення заняття, класифікація спортсменів і 

медичний огляд, визначення протипоказань, оцінка 53 ступеня впливу процесу фізичного 

виховання на організм (незначне, помірне, значне, надмірне). Етапний, поточний і 

оперативний контроль. В АФК важливе дотримання етапного, поточного і оперативного 

контролю. 
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Тема 3.  Принципи, засоби та методи адаптивного фізичного виховання.  

Принципи (основні установчі положення) адаптивної фізичної культури в діяльності 

фахівця в даній сфері соціальної практики. Науковці виділяють три основні групи 

принципів адаптивної фізичної культури: соціальні, загально методичні і спеціально 

методичні. Соціальні принципи: гуманістичної спрямованості, соціалізації, 

безперервності фізкультурної освіти, інтеграції, пріоритетної ролі мікросоціуму – їх 

характеристика. Загально методичні принципи: науковості, свідомості й активності, 

наочності, доступності, систематичності, міцності. Спеціально методичні принципи: 

діагностування, диференціації та індивідуалізації, корекційно-розвивальної 

спрямованості, компенсаторної спрямованості, урахування вікових особливостей, 



профілактичної спрямованості, адекватності, оптимальності та варіативності – основні 

принципи в роботі з особами, які мають особливі потреби. 

Методи адаптивної фізичної культури Загальні методи АФК: – репродуктивний – 

викладач підводить учня до основного вміння визначати послідовність вправ. Діти 

аналізують дії, визначають схожість і відмінності. Викладач демонструє учню вид 

діяльності (наприклад, вправи, ігри) і привертає його до цієї діяльності; – проблемний – 

створюється проблемна ситуація. Викладач пропонує завдання, яке спонукає до аналізу, 

порівняння, висновків (систематизації знань); – ігровий – рухливі або спортивні ігри, 

використання сюжету, наприклад казкового. 
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Тема 4. Функції адаптивної фізичної культури. Основні компоненти АФК. 

Функції адаптивної фізичної культури. В адаптивній фізичній культурі виділяють дві групи 

функцій: педагогічні та соціальні. До педагогічних функцій належать: – корекційно-

компенсаторна; – профілактична; – освітня; – розвиваюча; – виховна; – ціннісно-

орієнтовна; – лікувально-виховна; – професійно-підготовча; – творча; – рекреативно-

оздоровча; – гедоністична; – спортивна і змагальна. До соціальних функцій належать: – 

гуманістична; – соціалізуючи; – інтегративна; – комунікативна; – видовищна і естетична 

Адаптивне фізичне виховання (освіта) – компонент (вид) адаптивної фізичної культури, 

що задовольняє потреби індивіда з відхиленнями в стані здоров’я в його підготовці до 

життя, побутової трудової діяльності; в формуванні позитивного й активного відношення 

до адаптивної фізичної культури. 

Адаптивна фізична реабілітація – компонент (вид) адаптивної фізичної культури, що 

задовольняє потребу індивіда з відхиленнями в стані здоров’я, в лікуванні та відновленні 

у нього тимчасово втрачених функцій (крім тих, які втрачені або зруйновані на тривалий 

термін або назавжди у зв’язку з основним захворюванням, наприклад, що є причиною 

інвалідності). 

Адаптивний спорт – компонент (вид) адаптивної фізичної культури, що задовольняє 

потреби особистості в самоактуалізації, в максимально можливій самореалізації своїх 

здібностей, зіставлення їх зі здібностями інших людей; потреби в комунікативній 

діяльності та соціалізації. 

Екстремальні види рухової активності – компоненти (види) адаптивної фізичної культури, 

що задовольняють потреби осіб з особливими потребами в ризику, підвищеній напрузі, 

потребі випробувати себе в надзвичайних екстремальних умовах, об’єктивно і 

суб’єктивно небезпечних для здоров’я і навіть для життя. 
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Тема 5. Адаптивне фізичне виховання  при різних нозологіях 

Адаптивна фізична культура осіб із вадами слуху. Методика АФК глухих. Адаптивна 

фізична культура осіб із вадами зору. Підготовка дітей із вадою зору має два напрями: 

загальний і спеціальний. Методи навчання спортивній техніці. Адаптивна фізична 

культура осіб із порушенням опорно-рухового апарату. Засоби АФВ: вестибулярне 

тренування, дихальні вправи, вправи на розслаблення (за методом Ловицької), на 

відновлення симетрії плечового пояса, таза і тонусу м’язів спини,. для глибоких і 

поверхневих м’язів спини, силові, на збільшення амплітуди рухів, на диференціацію 

м’язових зусиль, які вдосконалюють здатність диференціювати простір, гідроаеробіка, 

ігри, естафети, вправи для профілактики плоскостопості. Адаптивна фізична культура осіб 

із дитячим церебральним паралічем. 

Корекційні завдання АФК: – формування мотивації і адекватних психоемоційних реакцій 

у АФК; – розвиток і вдосконалення сприйняття всіма сенсорними системами; – 

формування вестибулярних реакцій, статодинамічної стійкості (рівноваги) і орієнтація в 

просторі; – розвиток і стимуляція опорної і маніпулятивної функцій рук; – нормалізація 

співвідношення нервових процесів. Особливості методики при ДЦП. 
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Тема 6. Адаптивна фізична культура при розумовій відсталості. 

Завдання та засоби адаптивного фізичного виховання при відхиленні розумового розвитку 

 Відхилення розумового розвитку – широке поняття, що означає будь-яку інтелектуальну 

недостатність, яка виникла у період формування психіки. За визначенням ВООЗ, це значне 

зниження основних інтелектуальних функцій. Фактори, які призводять до відхилення 

розумового розвитку: інфекційні захворювання, отруєння, радіаційні ураження, біологічна 

несумісність тканин матері і плода, неправильне харчування матері під час вагітності, гіпоксія 

мозку (в тому числі під час клінічної смерті), спадкові порушення обміну речовин, хромосомні 

захворювання, травми дитини під час пологів. Визначення рівня розвитку інтелекту проводиться 

експериментально-психологічно за методиками Біне-Симона, Пробста, Векслера. Чотири ступені 

зниження інтелекту: глибокий, тяжкий, помірний, легкий.  



Затримка психічного розвитку (ЗПР) – прояв незрілості психомоторних реакцій у результаті 

уповільненого дозрівання морфофункціональних систем мозку під дією різних негативних 

факторів. Специфічні особливості процесу фізичного виховання дітей із відхиленнями розумового 

розвитку 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назва змістових тем модуля 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього У тому числі Усього У тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб Інд ср 

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

 

Тема 1. Поняття про адаптивну 

фізичну культуру.  

АФК як сучаний напрям у 

реабілтації. 

Рух – провідний чинник розвитку 

фізичних здібностей  

 

8 2 2   4   -    

Тема 2. Завдання та види  

адаптивної фізичної культури. 

10 2 2   6       

Тема 3.  Принципи, засоби та 

методи адаптивного фізичного 

виховання.  

 

8 2 2   4   -    

Тема 4. Функції адаптивної 

фізичної культури. Основні 

компоненти АФК. 

12 2    10  -     

 

Тема 5. Адаптивне фізичне 

виховання  при різних нозологіях 

12 2    10       



Тема 6. Адаптивна фізична 

культура при розумовій 

відсталості. 

Завдання та засоби адаптивного 

фізичного виховання при 

відхиленні розумового розвитку 

8 2 2   4  - -    

Тема 7. Рухливі ігри як засіб 

адаптивної фізкультури. Спорт і 

змагальна активність інвалідів з 

порушеннями інтелекту. 

6 - 2   4  - -    

Тема 8. Корекційно-реабілітаційна 

програма як значущий компонент 

адаптивної фізичної культури 

6 - 2   4  - -    

Тема 9. Організації, що займаються 

корекційними та реабілітаційними 

програмами 

8  2   6   -    

Тема 10. Спрямованість та 

характеристика змісту занять з 

адаптивної фізичної культури з 

різними групами населення 

6 - 2   4  - -    

Тема 11.  Адаптивна фізкультура 

в похилому віці 

та старості. 

Вікова психопатологія і стареча 

неміч. Концепція старіння як 

хвороби. Емпірична система 

рухової активності академіка О. 

М. Амосова як протидія 

надмірному старінню. 

“Ідеальний” хоспіс з позицій 

адаптивної фізичної культури. 

6 - 2   4  - -    

Усього годин 90 12 18   60       

 

 Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Рух – провідний чинник розвитку фізичних здібностей  2  

2 Завдання та види  адаптивної фізичної культури.  2  

3 Принципи, засоби та методи адаптивного фізичного виховання. 2  

4 Функції адаптивної фізичної культури. 2  

5 Адаптивне фізичне виховання  при різних нозологіях 2  

6 Адаптивна фізична культура при розумовій відсталості. Рухливі 

ігри як засіб адаптивної фізкультури. Спорт і 

2  



змагальна активність інвалідів з порушеннями інтелекту 

7. Корекційно-реабілітаційна програма як значущий компонент 

адаптивної фізичної культури 

2  

8. Спрямованість та характеристика змісту занять з адаптивної 

фізичної культури з різними групами населення 

2  

9. Адаптивна фізкультура в похилому віці 

та старості. 

Вікова психопатологія і стареча неміч. Концепція старіння як 

хвороби.  

2  

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Історія розвитку адаптивної фізичної культури 4  

2 Адаптивна фізична культура як соціальний феномен 4  

3 Сучасні проблеми АФК 4  

4 Теоретичні аспекти адаптивної фізичної культури 4  

5 Адаптивна фізична культура у системі освіти 4  

5 Фізкультурно-оздоровча діяльність з різними групами населення. 4  

7 Матеріально-технічне забезпечення  4  

8 Психологічний вплив при заняттях адаптивною фізичною культурою. 4  

9 Комунікативна активність, соціальна підтримка у АФК. 4  

10 АФК як засіб трудового, естетичного, морального виховання. 4  

11 Види контролю у АФК 4  

12 Лікарсько-педагогічний контроль в адаптивній фізичній культурі 4  

13 Профілактика травматизму в адаптивній фізичній культурі. 4  

14 Програмування занять та рухова реабілітація людей з психофізичними 

порушеннями 

4  

15 Діяльність корекційно-реабілітаційних центрів.  

 

4  

 

 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

Усне та письмове опитування, навчальні тести, самостійна робота, контрольна 

робота, конспекти-тези самостійного опрацювання літератури, презентація, програма 

заходу психологічного супроводу людей з різними психофізичними порушеннями, залік. 
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