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Постановка проблеми. Розвиток спорту інвалідів в Україні позначений гуманістичною
сутністю, що полягає у створенні сприятливих умов для поступового зрост ання соціальної ак-
тивності людей з особливими потребами, забезпеченні соціальної адаптації та інтеграції в су -
спільство спортсменів із вадами зору, порушеннями опорно -рухового апарату, вадами розумово-
го та фізичного розвитку. Успішні виступи українських атлетів на чемпіонатах світу та Європи,
зимових і літніх Паралімпійських іграх зумовлюють піднесення міжнародного престижу нашої
держави, сприяють формуванню позитивного іміджу України серед світового співтовариства.

Стрімке зростання результатів вітчизнян их спортсменів, високий рівень їхньої конку-
рентоспроможності на міжнародних змаганнях пов’язані з впровадженням систем підготовки,
що характеризуються постійним нарощуванням обсягів та інтенсивності тренувальних наван -
тажень із метою досягнення максимального тренувального та змагального ефекту [2, 3, 6, 8, 10].

На думку фахівців, спорт інвалідів вищих досягнень розвивається у відповідності до
спорту вищих досягнень здорових атлетів, зберігаючи свої специфічні особливості, зумовлені
функціональними можливостями атлетів різних нозологічних груп, як-от: адаптація правил
змагань; розробка та використання спеціального інвентаря та обладнання; використання специ-
фічних для спорту інвалідів програм діагностики, функціональної та психологічної класифікації;
розподіл спортсменів за функціональними класами та проведення змагань у межах кожного
окремого класу тощо [4, 6, 8-11]. Отже, підготовка спортсменів-інвалідів повинна грунтуватись
на загальнонаукових теоретичних основах, що дістали розробки у наукових школах Н.Ж . Булга-
кової (система відбору та багаторічної підготовки спортсменів), Л.П. Матвєєва (періодизація
спортивного тренування), Ф.З. Мєєрсон (теорія адаптації у спорті), М.Я. Наботнікової (методики
розвитку витривалості), В.В. Петровського (раціональна регламентація режимів навантаження та
відпочинку), В.М. Платонова (фундаментальні засади сучасної системи підготовки спортсменів
в олімпійському та професійному спорті), а також на теоретичних і практичних засадах педагогі -
ки та психології (І.А. Алешков, 1978; Р. Бернс, 1986; Л.С. Виготський, 1960, 1983; Л.Д. Гіссен,
1973, Т.Т. Джамгаров, 1983; Є.Л. Ільїн, 2000; А.А. Ісаєв, 1982; Г.В. Ложкін, 1997, 2003; Р.С. Нє-
мов, 1995; А.Ц. Пуни, 1969, 1979; А.В. Родионов, 1973-1990; Н.Б. Стамбулова, 1999; Р.С. Уейн-
берг, Д. Гоулд, 1998; Ю.Л. Ханін, 1980; Л. Хьелл, Д. Зиглер, 2001 т.ін.).
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Однак, спортсмени з вадами зору, порушеннями опорно -рухового апарату, розумовою
відсталістю характеризуються відставанням від здорових однолітків за рівнем особистісного та
соціального розвитку, показниками фізичної підготовленості, психомоторного та сенсомоторно -
го розвитку [1-4]. У більшості випадків основне захворювання супроводжується низкою супут -
ніх, що зумовлює необхідність урахування показань і протипоказань до певних видів наванта -
жень, включаючи психоемоційні. У випадках набутої травми або захворювання відбуваються
зміни у соціальній сфері та психічному стані інвалідів, що викликають втрату або обмеження
дієздатності, розлади сформованої соціальної ситуації, зумовлюють виникнення нов их психоло-
гічних новоутворень, не характерних для здорових спортсменів. Це негативно позначається на
рівні психічних можливостей інвалідів до виконання більшості видів діяльності, включаючи й
спортивну. Таким чином, особливості фізичного, психічного та со ціального розвитку спортсме-
нів із вадами зору, опорно-рухового апарату та інтелектуальною недостатністю виключають
можливість прямого переносу традиційних програм підготовки здорових атлетів у підготовку
спортсменів з інвалідністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові доробки фахівців, що стосуються під -
готовки спортсменів-інвалідів із вадами зору, опорно-рухового апарату, порушеннями розумово -
го та фізичного розвитку, є достатньо обмеженими та відрізняються фрагментарністю. Найбільш
дослідженим є історичний аспект становлення та розвитку паралімпійського спорту в Україні та
світі, його нормативно-правові та організаційні основи (Ю.А. Бріскін, 2003-2006; В.В. Грігорє-
вич, 2004-2005; Ю. Довгенько, І.О. Когут, 2003, 2006; С.Ф. Матвєєв, 2004, 2006; Ю. Мічуда,
В.І. Мудрік, 2000-2006; А.В. Передерій 2004, 2006; Є. Приступа, 2005, О.В. Римар, 2001-2002;
В.М. Сушкевич (2001-2006); R. Steaward, C. Peterson, 1997 т. ін.). Аналіз сучасних наукових ви -
дань підтвердив наявність окремих досліджень, що розгляд ають проблеми підготовки спортсме-
нів-інвалідів. Зокрема, питання оптимізації технічної підготовки легкоатлетів із наслідками цере -
брального паралічу стали предметом наукового аналізу А.В. Передерій (2004); особливості пла-
нування підготовки футболістів із  церебральними паралічами проаналізовано С.В. Овчаренко
(2005); О. Романчук, М. Сорокін (2005) вивчали специфіку вегетативної регуляції кардіореспіра -
торної системи баскетболістів з ураженнями спинного мозку; О.П. Романчук, М.Ю. Сорокін,
Б.Г. Шеремет (2005) досліджували напруженість системи зовнішнього дихання баскетболістів із
наслідками спинальних травм; порівняльний аналіз професійного травматизму в волейболі т а
волейболі сидячи здійснено П. Мустафінс, І. Шибрія (2006); розвиток психомоторних функцій
підлітків із вадами розумового розвитку, які займаються ковзанярс ьким спортом, досліджува-
лись В. Ільїним, Н. Рубцовою, К. Скоросовим (2006); проблеми спортивного довголіття інвалідів
із вадами зору узагальнено А.І. Литвиненко (1995-1997); науково-теоретичні та методичні аспек-
ти проведення процедури медичної та психологічної класифікації спортсменів усіх нозологічних
груп досліджувались Г.М. Бойко (2005-2006) та О.М. Максимовою (2005); окремі питання пси -
хологічної підготовки спортсменів-інвалідів розглядала Т.П. Вісковатова (2002, 2004). Однак,
проблеми системного психолого-педагогічного супроводу підготовки спортсменів із вадами
зору, опорно-рухового апарату, порушеннями розумового та фізичного розвитку в науковій лі те-
ратурі майже не розглядаються.
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матизація наукових даних дозволив з’ясувати, що стрімке зростання результатів у спорті інва -
лідів, високий рівень конкуренції на змаганнях національного та міжнародного рангів [5-7] зу-
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мовлюють посилення вимог до психологічних та особистісних якостей спортсменів. Зокрема,
для досягнення оптимального рівня підготовленості, що забезпечить стабільну успішність висту -
пів у змаганнях, атлетам з інвалідністю необхідно володіти певними соціальними вміннями та
особистісними якостями, а саме: мати достатній рівень комунікативних здібностей, що забезпе -
чить ефективні контакти у межах різних соціальних груп, включаючи й групу суб’єктів спортив -
ної діяльності, сприятиме профілактиці та розв’язанню конфліктних ситуацій; самостійно та
критично мислити; гнучко адаптуватись у мінливих життєвих ситуаціях і ситуаціях, що пов’яза-
ні з тренувальною та змагальною діяльністю; вміти диференціювати та чітко формулювати про -
блеми особистісного та професійного змісту; знаходити раціональні шляхи вирішення проблем;
уміти використовувати знання, здобуті в процесі технічної, тактичної, функціональної, психоло-
гічної підготовки для посилення особистісного змагального потенціалу; творчо мислити, прагну-
ти до постійного самовдосконалення.  Отже, забезпечення оптимального рівня підготовленості
спортсменів-інвалідів високої кваліфікації  актуалізує проблему розробки концептуальних засад
системи супроводу підготовки атлетів з інвалідністю, що грунтується на таких положеннях.

Аналіз літературних джерел указує на відсутність усталеного розуміння науковцями
поняття „психолого-педагогічний супровід”. Зокрема, І.Д. Фурман і І.В. Слободчиков (1995),
розглядають його як допомогу в особистісному зростанні, формуванні настанови на емпатійне
розуміння оточуючих, відкрите спілкування; А.В. Мудрик (1997) – як особливу сферу діяльності
педагога, який прагне залучити підлітків до соціокультурних і моральних цінностей суспільства,
що стане підгрунтям їхнього саморозвитку та самореалізації; М.С. Пряжников, С.М. Чистякова
(2002) – як напрямок діяльності педагога у сфері соціально -професійного самовизначення моло-
ді, що забезпечується створенням умов для продуктивного вирішення життєвих проблем, розу -
міння їх змісту, причинно-наслідкових зв’язків, самостійного пошуку шляхів вирішення;
Є. Воронцова (2005) – як забезпечення процесів соціалізації та адаптації суб’єктів навчально-
виховного процесу; Т. Шаповал (2005) – як превентивні дії психолога, що „йде попереду”, ство -
рюючи умови для розвитку особистості вихованців. У роботі М.І. Губанова (2002), „супровід”,
разом із „сприянням”, „співробітництвом”, „співчуттям” забезпечують підтримку суб’єкта у
становленні його незалежності, створюють сприятливі умови для саморозвитку,  самоідентифіка-
ції, самопізнання, самовизначення, самоорганізації , самоконтролю, самореалізації. Багатовектор-
ність поглядів учених ми пояснюємо широким спектром можливих категорій суб’єктів психо -
лого-педагогічного супроводу, що обумовлюють своєрідність мети, завдань і умов його впровад-
ження. Спільною залишається особистісно орієнтована парадигма супроводу, його націленість
на соціальний розвиток, особистісне становлення та самореалізацію особистості. Система пси-
холого-педагогічного супроводу підготовки спортсменів-інвалідів грунтується на концепції
формування психологічних новоутворень особист ості Д. Ельконіна та В. Давидова та ключових
положеннях психолого-педагогічного забезпечення підготовки висококваліфікованих спортсме -
нів (І.П. Волков, 1994; Т.Т. Джамгаров, А.Ц. Пуні, 1979; В.Н. Некрасов, 1985; А.В. Родіонов,
1990; Ю.Л. Ханін, 1980 т.ін.). Розробка та впровадження системи психолого -педагогічного
супроводу підготовки спортсменів-інвалідів передбачає дотримання принципів: науковості, що
зумовлюють використання досягнень сучасної теорії та практик підготовки висококваліфікова -
них спортсменів, педагогічної та психологічної наук, застосування валідних діагностичних мето -
дик, що пройшли відповідну апробацію; гуманізації процесу підготовки, що розглядають
інтереси спортсмена як пріоритетні ; корекційно-розвивальної спрямованості  навчально-трену-
вального процесу; індивідуалізації, що зумовлюють врахування психологічних, особистісних і
тілесних (соматичних) особливостей спортсмена, індивідуального темпу навчан ня та адаптації;
діяльнісного підходу, що передбачають вивчення особливостей суб’єктів у процесі діяльності та
зумовлює розгляд показників динаміки розвитку ключових властивостей психіки і особистісних
якостей спортсменів як ключових ознак вдосконалення рі вня психологічної підготовленості.

Основними суб’єктами психолого-педагогічного супроводу є спортсмени-інваліди. До
суб’єктів супроводу також належать спортивні колективи, тренери та тренерські колективи,
лікарі, масажисти, менеджери, класифікатори, інші особи, які причетні до процесу підготовки
спортсменів-інвалідів та (або) участі у змаганнях. Метою впровадження системи психолого-
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педагогічного супроводу підготовки спортсменів -інвалідів різних нозологічних груп є збережен -
ня або поновлення психологічного здоров’я, особистісний та соціальний розвиток основних
суб’єктів спортивної діяльності, підвищення рівня психологічної готовності атлетів із вадами
зору, порушеннями опорно-рухового апарату, відхиленнями розумового та фізичного розвитку
до тренувальної та змагальної діяльності, забезпечення максимально можливого рівня їхньої
самореалізації у спорті. Результатом впровадження системи психолого-педагогічного супро-
воду є психологічне здоров’я спортсменів, оволодіння ключовими соціальними та спеціальними
компетенціями, що забезпечать ефективність тренувальної та змагальної діяльності, високий
рівень мотивації у досягненні мети в поєднанні із самоконтролем та адекватністю емоційних
реагувань, прагненням до самопізнання та реалізації індивідуального потенціалу у с портивній
діяльності та інших соціально значущих сферах.

Система психолого-педагогічного супроводу включає дві взаємозалежні складові: психо -
логічну та педагогічну. Психологічна складова супроводу  передбачає здійснення комплексу захо -
дів із психологічної підготовки та психологічної допомоги спортсменам -інвалідам [1]. Педаго-
гічна складова супроводу підготовки спортсменів із вадами зору, опорно -рухового апарату, пору-
шеннями розумового та фізичного розвитку передбачає забезпечення корекційної спрямованості
навчально-тренувального процесу, оптимізації змісту всіх компонентів багаторічної підготовки.

Корекційна спрямованість навчально -тренувального процесу ґрунтується на нівелюванні
порушень фізичного, психічного та соціального розвитку, що є характерними для  спортсменів-
інвалідів всіх нозологічних груп. Порушення зумовлюють виникнення значних труднощів в
організації та проведенні навчально-тренувальних занять із спортсменами з інвалідністю. Забез-
печення корекційної спрямованості передбачає розробку та впрова дження спеціальних методів,
методичних прийомів, засобів навчання та тренування, запровадження адекватних можливостям
атлетів із вадами зору, опорно-рухового апарату, відхиленнями розумового розвитку форм орга -
нізації занять. Навчально-тренувальний процес ґрунтується на принципі єдності корекції та на -
вчання та здійснюється з опорою на актуальний рівень розвитку та активності спортсменів.

Висновки
1. Встановлено нерозробленість проблеми супроводу підготовки висококваліфікованих

спортсменів-інвалідів у теорії та практиці підготовки спортсменів.
2. Визначено концептуальні засади системи психолого-педагогічного супроводу підго-

товки спортсменів-інвалідів різних нозологічних груп.
3. Сформульовано ключові принципи системи, визначено суб’єктів, мету, очікуваний ре -

зультат її впровадження.
4. Психолого-педагогічний супровід розглянуто як гармонійне поєднання індивідуаль -

них і суспільних домагань основних суб’єктів спортивної діяльності, що спрямовані на зростан -
ня рівня особистісного та соціального розвитку, спортивної майс терності атлетів із вадами зору,
опорно-рухового апарату, розумовими та фізичними вадами, забезпечення високої стабільності
їхніх виступів у змаганнях.

Література
1.Бойко Г.М. Теоретичні засади і структура організації психологічного супроводу підго -

товки спортсменів-інвалідів різних нозологічних груп //Теорія і методика фізичного виховання і
спорту: Науково-теоретичний журнал. – Київ: НУФВСУ, 2006. – № 4. – С. 81 – 84.

2.Бойко Г.М. Контроль за динамікою спеціальної працездатності плавців із порушен нями
опорно-рухового апарату //Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими
потребами. – К.: Ун-т „Україна”, 2004. – С. 354 – 355.

3.Бойко Г.М., Калайда С.О. Індивідуалізація управління тренувальними і змагальними
навантаженнями висококваліфікованих пла вців із порушеннями опорно-рухового апарату
//Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – К.: Ун-т
„Україна”, 2006. − С. 433 − 435.

4.Бойко Г.М., Максимова О.М. Медико-психологічна класифікація спортсменів -інвалідів
різних нозологічних груп //Світ медицини та біології. – 2005. – № 9. – С. 34 – 39.



Концептуальні засади системи супроводу підготовки… 27

5.Бріскін Ю.А. Організаційні основи Паралімпійського спорту: навчальний посібник. –
Л.: Кобзар, 2004. – 180 с.

6.Бріскін Ю.А., Передерій А.В., Строкатов В.В. Паралімпійський спорт: навчальний
посібник. – Львів: Арал. –  2001. – 141 с.

7.Бріскін Ю.А., Сушкевич В.М. Паралімпійський рух в Україні //Енциклопедія Олімпійсь-
кого спорту України / За ред. В.М. Платонова. – К.: Олімпійська література, 2005. – С. 433 – 446.

8.Передерій А.В. Технічна підготовка спортсменів з наслідками церебрального паралічу з
урахуванням особливостей рухової пам’яті (на прикладі легкої атлетики) Дис...канд. наук з фіз.
вих. і спорту: 24.00.01. – ЛДІФК. – Л., 2002. – 160 с.

9.Передерий А.В. Критерии оценки двигательной памяти спортсменов с последствиями
церебрального паралича //Наука в олимпийском спорте. –2002. – № 1. – С. 78-83.

10. Приступа Е., Приступа Т., Болях Е. Закономерности развития паралимпийского
спорта //Спортивна наука України. – 2006. – № 2 (спецвипуск).

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Галина БОЙКО

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.

Цель исследования: разработать концептуальные основы системы психолого -педагоги-
ческого сопровождения подготовки спортсменов -инвалидов.

Задачи исследования:
1. Проанализировать степень разработанности проблемы в специальной научной и ме -

тодической литературе;
2. Разработать концептуальные основы системы сопровождения подготовки спортсме -

нов-инвалидов.
Методы исследования: теоретические – анализ, синтез, обобщение, сравнение данных

специальной литературы по проблематике исследования.
Психолого-педагогическое сопровождения подготовки спортсменов -инвалидов различ-

ных нозологических групп рассмотрено как гармоничное соединение личностных и социальных
притязаний основных субъектов спортивной деятельности, что направлены на повышение уров -
ня индивидуального и социального развития, спортивного мастерства атлетов с нарушениями
функций зрения, опорно-двигательного аппарата, недостатками умственного и физического раз -
вития, обеспечение высокой стабильности их выступлений на соревнованиях. Определены
основные принципы системы, ее субъекты, цель и ожидаемый результат ее внедрения.

Ключевые слова: спорт инвалидов, спортсмены-инвалиды, нозологические группы,
подготовка, психолого-педагогическое сопровождение подготовки.

CONCEPTUAL BASES OF THE SYSTEM OF ACCOMPANIMENT OF PREPARATION
OF SPORTSMEN-INVALIDS OF HIGH QUALIFICATION.

Galyna BOYKO

National University of Physical Education and Sport of Ukraine

Research purpose: to develop the conceptual bases, systems of psychological-pedagogical
accompaniment of preparation of sportsmen -disables high qualification.
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Task of research:
1. To analyse the state of problem in a home and foreign theory and practice of preparation of

sportsmen-invalids;
2. To define and describe the conceptual bases of the system of psychological-pedagogical accom-

paniment of preparation of sportsmen-disables.
Research methods: theoretical – analysis, synthesis, generalization, comparison of data of the

special scientific-methodical literature from problem of research.
It is set, that psychological-pedagogical accompaniment of preparation of sportsmen -invalids of

different nosology groups is considered as harmonious combination of individual and public solicitations of
basic subjects of sporting activity, that are directed on growth of level of personality and social development,
sporting trade of athletes with the lacks of sight, movement ve hicle, mental and physical failing, providing of
high stability of their appearances in competitions. Key principles of the system are formulated, its subjects
are definite, a purpose is formulated, the expected result of  its introduction is definite.

Key words: sport of disables, sportsmen-disables, nosology groups, preparation, psychologi-
cal-pedagogical accompaniment of preparation.


