
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни 

(курсу) 
Адаптивне фізичне виховання 

Кредити ЄКТС, 

години 

3 кредити ЄКТС, 36 годин – аудиторних: 20 годин – лекції, 10 годин 

– практичні, 6 годин – лабораторні  

Рівень вищої 

освіти 
Перший (бакалаврський) 

Семестр Восьмий 

Кафедра Теорії та практики фізичної культури і спорту 

Цільова аудиторія 
Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта 

(фізична культура)» 

Мова викладання Українська 

Методи 

викладання 
Словесні, наочні 

Форми організації 

занять 

Лекція, презентація, дискусія, бесіда, інтегративне поєднання з 

іншими дисциплінами, групова робота 

Актуальність 

дисципліни 

Сформувати у здобувачів вищої освіти  професійний світогляд, 

інтерес і професійну активність до проблем адаптивної фізичної 

культури, забезпечити засвоєння фундаментальних знань теорії і 

методики адаптивної фізичної культури, цілісне осмислення 

професійної діяльності, методологічних підходів, загальних 

закономірно даного виду соціальної практики. 

Мета 

Ознайомити майбутніх фахівців у галузі фізичної культури і спорту 

з організацією, структурою, змістом, сучасними технологіями і 

передовою практикою виховної, фізкультурно-оздоровчої роботи з 

людьми з особливими потребами різних нозологічних груп. 

Завдання 
Сформувати необхідні знання, уміння, інтерес, психологічну 

готовність до роботи з даною категорією населення. 

Загальні 

компетентності 

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

2. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Фахові 

компетентності 

Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості. 

Здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

різних груп населення. 

Здатність зміцнювати здоров’я людини шляхом використання 

рухової активності, раціонального харчування та інших чинників 

здорового способу життя.  

Здатність до розуміння ретроспективи формування сфери фізичної 

культури і спорту.  

Здатність застосовувати знання про будову та функціонування 

організму людини.  

Здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини.  

Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення 

невідкладних станів.  

Здатність здійснювати навчання, виховання та соціалізацію людини 

у сфері фізичної культури і спорту, застосовуючи різні педагогічні 

методи та прийоми.  

Здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять 

фізичною культурою і спортом.  

Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне 



обладнання та інвентар. 

Зміст курсу 

Методика адаптивного фізичного виховання (АФВ) дітей з 

порушенням зору. Методика АФВ дітей з порушенням слуху. 

Методика АФВ дітей з відхиленнями у інтелектуальному розвитку. 

Методика АФВ дітей при дитячому церебральному паралічі(ДЦП). 

Методика рухової реабілітації з ураженням спинного мозку. 

Методика АФВ дітей при вроджених аномаліях розвитку і після 

ампутації кінцівок. 

Політика курсу 

Для заохочення здобувачам розроблено систему нарахування 

додаткових балів (спортивні досягнення, поєднання навчальної 

роботи з професійною діяльністю, активна участь у спортивному 

житті ЗВО та ін.). Здобувачі вищої освіти, які без поважних причин 

не вчасно виконують завдання втрачають право отримати оцінку 

вище 82 балів, а з поважних причин (хвороба, виїзд на спортивні 

змагання, навчально-табірний збір) – підтверджується відповідними 

документами та своєчасним повідомленням викладача у зручній для 

них формі (наприклад, в усній формі особисто викладачу, 

зателефонувавши на мобільний телефон, відправивши sms 

повідомлення). У разі потреби є можливість часткового 

проходження курсу дистанційно (ознайомлення зі структурою 

курсу, робочою програмою, опрацювання лекцій). За попередньою 

домовленістю з викладачем будуть проводитись консультації за 

допомогою програм ZOOM або Meet. 

Вид контролю Екзамен 

Викладач 

Кандидат педагогічних наук, доцент Ковальський Володимир 

В’ячеславович  

моб. тел.. +38 068 67 136 36, e-mail: volodymyr.kovalskyi@rshu.edu.ua  
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