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ОПП «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготетрапія
галузь знань охорона здоров’я

* 

ОПП «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 227 Фізична реабілітація
галузь знань охорона здоров’я

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

І СПОРТУ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОГО, НЕОЛІМПІЙСЬКОГО ТА 
АДАПТИВНОГО СПОРТУ



МЕТА полягає у вивченні особливостей

організації та діяльності складових параліміпійського,
дефлімпійського та спеціально-олімпійського спорту в
Україні та світі; особливостей змагальної діяльності у
видах адаптивн6ого спорту; процесу підготовки
спортсменів з інвалідністю різних нозологічних груп та
застосування засобів фізичної терапії в цьому процесі

ЗАВДАННЯ:
 Розширити теоретичні відомості про особливості

рухової активності / спортивної діяльності
людей з інвалідністю;

 Надати теоретичні відомості щодо особливостей
побудови тренувального процесу осіб з
інвалідністю;

 Сформувати практичні навички щодо
побудови програм фізичної терапії осіб з
інвалідністю з урахуванням спортивної
спеціалізації та нозологічної форми



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«АДАПТАВНИЙ СПОРТ»

Навчальна дисципліна: 90 годин – 3 кредити ESCT

 Змістовий модуль І розкриває історичні, соціо-
гуманістичні, економічні, моральні та етичні
особливості формування адаптивного спорту;

 розглядаються фізіологічні, біомеханічні, соціально-
психологічні особливості спортсменів
Дефлімпійського та Паралімпійського руху,
учасників Спеціальних Олімпіад;

 розкриваються психолого-педагогічні засади
побудови тренувального процесу осіб з інвалідністю з
урахуванням індивідуальних особливостей;

 характеризується рухова активність та спортивна
діяльність як можливість якісного та повноцінного
відновлення життя після травми або захворювання



Ціна кожної нагороди –
Життя; Перемога над самим 

собою, в першу чергу



ЗАГАЛЬНІ
КОМПЕТЕНТНОСТІ

ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності

громадянського (вільного демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

ЗК 13. Здатність
діяти соціально

відповідально та 
свідомо

ЗК 10. Здатність до 
пошуку, оброблення
та аналізу інформації

з різних джерел

ЗК 1. Знання та 
розуміння предметної
області та розуміння

професійної

діяльності

ЗК 8. Здатність
планувати та 

управляти часом





ФАХОВІ
КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ФК 5. Здатність
провадити безпечну для 

пацієнта/клієнта та практикуючого
фахівця практичну діяльність з 
фізичній реабілітації (фізичної

терапії, ерготерапії) у 
травматології та ортопедії, 

неврології та нейрохірургії, 
кардіології та пульмонології, а 

також інших областях медицини

ФК 6. Здатність виконувати
базові компоненти

обстеження у фізичній
реабілітації (фізичній терапії

та/або ерготерапії): 
спостереження,  опитування, 
вимірювання та тестування, 
документувати їх результати

ФК 13. Здатність навчати пацієнта/опікунів
самообслуговуванню/догляду,  профілактиці

захворювань, травм, ускладнень та 
неповносправності, здоровому способу життя

ФК 14. Здатність знаходити шляхи 
постійного покращення якості послуг

фізичної реабілітації (фізичної терапії
та/або ерготерапії)



Успіх можливий тільки разом…



Дослідження особливостей 
побудови різних програм 
відновлення здоровʼя осіб 

на базі Західного 
реабілітаційно-спортивного 

центру НКСІУ



Наукова та навчально-
методична література



«СВІЙ, ДО СВОГО, ПО СВОЄ…»
В рамках ІІ Змістового модулю передбачено 
 відвідування практичних занять з фізкультурно-

спортивної реабілітації військовослужбовців;
 відвідування навчально-тренувальних занять зі

спортсменами дефлімпійського напрямку
(єдиноборства, плавання…)
 проведення відкритих зустрічей з діючими тренерами 

та спортсменами та майбутніми фахівцями з фізичної 
терапії;

 створення індивідуальних програм фізичної терапії для 
спортсчменів з різними нозологічними формами



Приклади практичних робіт бакалаврів
після вивчення І Змістового модулю



Практичні заняття з навчальної дисципліни 
«Адаптивний спорт» на НСК «Олімпійський»



Ви маєте можливість брати практичну участь
у професійно-спрямованих тренінгах, семінарах

та майстер-класах…



Кожен зі спортсменів в адаптивному спорті – це 
Особистість… це приклад мужності, незламного духу 

перед травмами, наслідками хвороби, вродженими 
вадами… це історії відновлення та надзвичайних 

досягнень простих і знову щасливих людей 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
ДО ЗУСТРІЧІ

НА НАВЧАЛЬНІЙ 
ДИСЦИПЛІНІ

«АДАПТИВНИЙ 
СПОРТ»


