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Анотація
Мета дослідження: визначення ключових засад методологічного та методичного забезпечення організації 
інклюзивного навчально-тренувального процесу спортсменів з інвалідністю в карате.
Матеріали і методи. Учасниками дослідження були експерти у сфері фізичного культури і спорту, а саме: 
заслужений тренер України, заслужений працівник сфери фізичної культури і спорту України, голова 
Комітету спорту інвалідів Української федерації карате, спортсмени з інвалідністю, що мають статус 
чемпіонів Світу та чемпіонів Дефлімпійських ігор та ін. Усі експерти є досвідченими, та мають спортивний 
(професійний) стаж від 5 до 20 років. Для досягнення поставленої мети дослідження були використані 
наступні методи: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, метод експертної оцінки, 
анкетування. Статистичний аналіз проводився за допомогою методів математичної статистики. Експертна 
оцінка проводилась методом ранжування. Ступінь узгодженості експертів визначався за допомогою 
коефіцієнта конкордації Кенделла.
Результати. В ході дослідження було визначено методологічні та методичні аспекти організації інклюзивного 
навчально-тренувального процесу спортсменів з інвалідністю в карате. Однією з головних особливостей 
в організації тренувальних занять в карате серед осіб з інвалідністю є їх нозологічна група. Саме від 
нозологічної групи залежить подальший підбір засобів та методів навчально-тренувальної роботи. Під 
час інклюзивних тренувальних занять найбільшу увагу приділяють корекційно-компенсаторній (14,6 %), 
рекреативно-оздоровчій (13,6 %) та профілактичній (13,4 %) роботі. Разом з цим, не менш важливу 
роль відіграє вирішення такого завдання, як соціалізація осіб з інвалідністю через спорт, як систему 
взаємовідносин у суспільстві. 
Висновки. На підвищення ефективності організації інклюзивного навчально-тренувального процесу 
впливає правильно підібране методологічне та методичне забезпечення, яке має свої особливості, що, по-
перше, залежать від нозологічної групи, по-друге, характеризуються правильним вибором засобів, методів, 
принципів та функцій, що реалізовуються під час занять, по-третє, направлені на соціалізацію осіб з 
інвалідністю.
Ключові слова: інклюзивний підхід, спортсмен з інвалідністю, нозологічна група, навчально-тренувальний 
процес, методологічне та методичне забезпечення, адаптивна фізична культура, спорт, карате.
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Вступ

Постановка проблеми. Організація навчально-тре-
нувального процесу регламентується чинними норма-
тивно-правовими документами України. Зміст спор-
тивно-виховної роботи відображається у навчальних 
планах, програмах, підручниках, посібниках, інших 

дидактичних матеріалах, тобто в структурі методоло-
гічного та методичного забезпечення навчально-трену-
вального процесу спортсменів (Палатний, 2017; Когут, 
Маринич, & Чебанова, 2017). 

В Україні з 2012 р. розпочалося активне залучення 
осіб з інвалідністю до занять карате, завданням якого 
є фізичний розвиток, психологічна підтримка та соці-
альна адаптація каратистів. У період з 2012 р. до тепе-
рішнього часу розвиток карате для осіб з інвалідністю 
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відбувається, насамперед, через створення комерційних 
інклюзивних спортивних клубів. Тренувальний процес 
для осіб з інвалідністю в таких клубах здійснюється за 
зразком тренувального процесу для здорових спорт-
сменів. Карате для осіб з інвалідністю, це вид спорту, що 
не представлений у програмі Паралімпійських ігор, крім 
цього, він не є видом спорту, який розвивається у закла-
дах позашкільної освіти спортивного профілю (дитячо-
юнацькі   спортивні   школи   для   осіб   з  інвалідністю, 
спеціалізовані   дитячо-юнацькі   спортивні   школи   для  
осіб  з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійсько-
го резерву). Ось чому, сьогодні в нашій державі не існує 
навчально-тренувальної програми з даного виду спорту 
або будь-яких інших дидактичних матеріалів, які дали б 
змогу зробити навчально-тренувальний процес в карате 
для осіб з інвалідністю більш ефективним. Тому виникає 
нагальна потреба розробки необхідного програмно-ме-
тодичного забезпечення, що надасть змогу якнайкраще 
реалізовувати поставлені завдання. 

З метою забезпечення ефективності навчально-тре-
нувального процесу спортсменів з інвалідністю, які тре-
нуються в умовах інклюзивного середовища, необхідним 
є розроблення методичних рекомендацій, посібників 
щодо психолого-педагогічних особливостей в органі-
зації навчально-тренувального процесу, комплексної 
реабілітації  та створення передумов для соціалізації осіб 
з інвалідністю в умовах інклюзивного підходу (Хіменес & 
Задорожна, 2018). Інклюзивне освітнє середовище – су-
купність умов, способів і засобів їх реалізації для спіль-
ного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти 
з урахуванням їхніх потреб та можливостей. Інклюзив-
ний підхід у спорті – це сукупність єдиноспрямованих за 
змістом принципів і методів організації навчально-тре-
нувального процесу, що дозволяє забезпечити ефектив-
не залучення та включення до занять всіх його учасни-
ків.  Інклюзивний навчально-тренувальний процес – це 
сукупність послідовних дій,  засобів, спрямованих на 
підвищення рівня фізичного розвитку та фізичної під-
готовленості всіх його учасників, в тому числі осіб з інва-
лідністю, якщо не має медичних протипоказань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для успішної 
організації навчально-тренувального процесу спортсме-
нів з інвалідністю необхідним є його методологічне та 
методичне забезпечення (Евсеев, Шелков, Чурганов, & 
Гаврилова, 2014; Kiuppis, 2018; Sparkes & Smith, 2012). 
У наукових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних 
фахівців сфери адаптивної фізичної культури і спорту 
розкрито окремі аспекти систематизації наукових знань 
щодо підготовки спортсменів в адаптивному спорті 
(Розторгуй, 2017; Wilhelmsen & Sorensen, 2017; Bastos, 
Corredeira, & Fonseca, 2019), обґрунтовано сучасні ме-
тодичні підходи до вирішення науково-практичних за-
вдань тренувального процесу спортсменів з відхиленням 
розумового розвитку за програмами Спеціальних Олім-
піад (Бріскін, Передерій, & Пітин, 2017; Helmer, Panetta, 
Pimentel, Renker, & Sawanec, 2017). Деякі дослідження 
присвячені питанням  розвитку програмно-методично-
го забезпечення діяльності ДЮСШ (Дідух & Когут, 2017; 
Шандригось, Первачук, Яременко, & Латишев, 2017), 
нормативно-правовому забезпеченню розвитку неолім-
пійського спорту (Титаренко & Кропивницька, 2019), ор-
ганізаційному забезпеченню фізкультурно-оздоровчої 

роботи з молоддю в позашкільних навчальних закладах 
та на заняттях з позашкільної освіти (Kogut & Marynych, 
2016; Sekhri, 2019), підготовкою тренерів та вчителів 
для роботи з особами з інвалідністю (Braga, Taliaferro, 
& Blagrave, 2018; Richards, & Wilson, 2020). Окремі дослі-
дження розкривають питання соціалізації через спорт 
(Cazee, 2020; Justice, Logan, Lin, & Kaderavek, 2014; Todor 
& Turcu, 2018; Foster, Fitzgerald, & Stride, 2018), зокре-
ма через єдиноборства (Kasum, Gligorov, & Nastasić-
Stošković, 2011; Oblak, Karpljuk, Vodičar, & Šimenko, 2020) 
та карате (Yip, 2019; Greco, Cataldi, & Fischetti, 2019; Ben 
Messaud, 2016). Разом з тим, залишається недостатньо 
вивченим питання, що присвячене методологічному та 
методичному забезпеченню організації саме інклюзив-
ного навчально-тренувального процесу спортсменів з 
інвалідністю в карате. 

Гіпотеза дослідження. Навчально-тренувальний 
процес спортсменів з інвалідністю в карате буде більш 
ефективним, якщо визначити та реалізувати специфічні 
характеристики методологічного та методичного забез-
печення, пов’язаних з інклюзивним підходом. 

Мета дослідження. Визначення ключових засад 
методологічного та методичного забезпечення органі-
зації інклюзивного навчально-тренувального процесу 
спортсменів з інвалідністю в карате.

Матеріали і методи

Учасники дослідження

У дослідженні взяли участь 10 експертів у сфері фі-
зичної культури і спорту віком від 25 до 60 років. Серед 
них: заслужений тренер України (версія JKS), заслуже-
ний працівник сфери фізичної культури і спорту Украї-
ни (версія WKF), голова Комітету спорту інвалідів Укра-
їнської федерації карате (версія WKF), чемпіонка Світу з 
пара-карате 2016 року (версія WKF), трикратна чемпіон-
ка Дефлімпійських Ігор 2017 року (версія WKF) та ін. Всі 
експерти мають досвід роботи тренером зі спортсмена-
ми з інвалідністю (порушення слуху та опорно-рухово-
го апарату) за версіями WKF та JKS. Стаж професійної 
(спортивної) діяльності експертів – від 5 до 20 років. 

Організація дослідження

Для вирішення поставлених завдань були викори-
стані такі методи дослідження: аналіз та узагальнення 
науково-методичної літератури, метод експертної оцін-
ки, анкетування. 

Для визначення специфіки інклюзивного підходу до 
побудови навчально-тренувального процесу в карате та 
його методологічного та методичного забезпечення про-
ведено анкетування та експертне оцінювання. Експер-
ти були залучені для визначення критеріїв, які лягли в 
основу формування навчально-тренувального процесу 
спортсменів з інвалідністю. Їм було запропоновано ви-
значити методологічні та методичні аспекти організа-
ції інклюзивного навчально-тренувального процесу а 
саме: особливості тренування спортсменів, які мають 
вади у розвитку; основні функції, що реалізуються під 
час занять в інклюзивному карате, а також принципи 
культурного і духовного розвитку людини та суспіль-
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ства, включаючи осіб з інвалідністю. Для проведення 
анкетування було розроблено анкету, яка включала 13 
запитань. У вступній частині анкети розміщено обґрун-
тування пробле матики та мету дослідження. Перша час-
тина анкети передбачала фіксацію відомостей про стаж 
та професійну кваліфікацію респондентів. Основна час-
тина анкети включала запитання щодо досліджуваної 
проблематики, а саме: факторів, функцій та принципів, 
які впливають на організацію навчально-тренувального 
процесу осіб з інвалідністю в карате. Анкетування про-
водилось у відкритій формі.

Статистичний аналіз

Методи математичної статистики (середнє значення 
(Х), середнє квадратичне відхилення (SD), коефіцієнт 
конкордації за методом Кенделла (W) використано з ме-
тою аналізу та статистичної обробки отриманих резуль-
татів дослідження. Статистична обробка матеріалів про-
водилась за допомогою програмного пакету Microsoft 
Excel 2016.

Метод експертної оцінки дозволив отримати необ-
хідні кількісні результати за суб’єктивними оцінками 
експертів. Експертиза проводилася за допомогою мето-
ду ранжування, у якості оцінки була обрана порядко-
ва шкала, за якою експерти оцінювали твердження по 
рангах від 1 до 10. Таким чином, найменший ранг, що 
дорівнює 1, відповідав найменш значущому твердженню 
експертизи, а найвищий ранг – 10 найбільш значущому. 

Ступінь узгодженості відповідей експертів визна-
чалася за допомогою коефіцієнта конкордації Кендал-
ла (W). Для оцінки значущості коефіцієнта конкордації 
було використано критерій узгодженості Пірсона. При 
визначенні узгодженості думок експертів приймався рі-
вень надійності Р = 99 % (ймовірність помилки 1 %, тоб-
то рівень значущості р = 0,01 або р = 0,001).

Результати 

Визначено, що особливості тренувального процесу 
спортсменів з інвалідністю в карате обумовлені декіль-
кома факторами, такими як: вид захворювання дитини, 
рівень інтелектуального розвитку, рівень соціалізації та 
фізичний і психологічний стан (рис. 1).

Результати експертної оцінки свідчать про те, що в 
роботі зі спортсменами з інвалідністю найбільш впли-
вовим фактором, який обумовлює специфіку побудови 
тренувального процесу в карате, є їх приналежність до 
конкретної нозологічної групи. Це пояснюється тим, що 
для кожної нозологічної групи підбираються комплекси 
спеціальних фізичних вправ та рухливі ігри, які сприя-
ють покращенню стану здоров’я та підвищенню рівня 
фізичного розвитку. 

Побудова навчально-тренувальних занять осіб з ін-
валідністю в карате має різну структуру в залежності від 
їх захворювання. Наприклад, при дитячому церебраль-
ному паралічі (ДЦП) важливими є вправи на гнучкість 
та координацію, при затримці фізичного розвитку (ЗФР) 
– вправи на силу та швидкість. Розвиток витривалості є 
в рівній мірі корисним для всіх представлених нозологій. 
Також варто зауважити, що при складанні планів занять 
в карате так само важливо враховувати й інші представ-

лені фактори. Від рівня соціалізації залежить ефектив-
ність роботи в парах на занятті, від рівня інтелектуаль-
ного розвитку – складність навчального матеріалу, від 
рівня фізичного розвитку – величина навантаження. 

Базуючись на власному досвіді професійної діяль-
ності (тренерська діяльність у спортивних клубах, спор-
тивних секціях, викладацька діяльність тощо), експерта-
ми були визначені основні функції, що реалізуються під 
час тренувальних занять в пара-карате. 

Експертам було запропоновано проранжувати 
функції виховання, які необхідно реалізовувати на на-
вчально-тренувальних заняттях (табл. 1). Саме ці функ-
ції представляють собою основну мету роботи тренера з 
особами з інвалідністю.

Визначено ступінь узгодженості думок експертів 
за коефіціентом конкордації W=0,932 та χ2  критерію = 
102,51 (при p <  0,01), що свідчить про високий ступінь 
узгодженості експертів.

Таким чином, можна вважати, що думки експертів 
щодо функцій, що реалізуються під час тренувальних 
занять в пара-карате цілком узгоджені.

За даними експертів (рис. 2), під час тренуваль-
них занять зі спортсменами з інвалідністю найбільш 
важливими є такі функції: корекційно-компенсаторна 
(14,6  %), рекреативно-оздоровча (13,6  %) та профілак-
тична (13,4  %). Майже не реалізуються: видовищна та 
естетична (1,9 %), гуманістична (2,2 %).  

Для визначення головних принципів культурного 
та духовного розвитку для осіб з інвалідністю, експер-
там було запропоновано проранжувати принципи, що 
реалізуються під час тренувальних занять та змагань в 
карате (табл. 2).

Визначено ступінь узгодженості думок експертів за 
коефіцієнтом конкордації W=0,806 та χ2  критерію = 32, 
(при p <  0,01), що свідчить про високий ступінь узгодже-
ності експертів.

Таким чином можна вважати, що думки експертів 
щодо принципів культурного та духовного розвитку 
осіб з інвалідністю цілком узгоджені.

50%

16,7%

16,7%

16,6%

Рис. 1. Фактори, що обумовлюють специфіку тренувального 
процесу спортсменів з інвалідністю в карате (за результатами 

експертного оцінювання, n=10), %:   – нозологічна група;  
 – рівень соціалізації;  – можливість сприйняття 

інформації;  – рівень фізичного розвитку
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Таблиця 1. Функції, що реалізуються під час тренувальних занять в пара-карате (за результатами експертного 
оцінювання, n = 10)

Номер експерта
Номер твердження

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

10 12 11 4 3 5 6 10 9 2 8 7 1
Сума рангів 114 104 54 33 41 52 106 93 17 72 79 15
Відхилення від  
середньої суми рангів 49 39 -11 -32 -24 -13 41 28 -48 7 14 -50

Квадрат відхилення 2401 1521 121 1024 576 169 1681 784 2304 49 196 2500
Примітки. * 1 – корекційно-компенсаторна; 2 – профілактична; 3 – освітня; 4 –розвиваюча; 5 – виховна; 6 – ціннісно-
орієнтаційна; 7 – рекреативно-оздоровча; 8 – спортивна і змагальна; 9 – гуманістична; 10 – інтегративна; 11 – кому-
нікативна; 12 – видовищна та естетична.

Рис. 2. Виховні функції, що реалізуються тренерами на 
навчально-тренувальних заняттях з карате: 1– корекційно-

компенсаторна; 2 – профілактична; 3 – освітня;  
4 – розвиваюча; 5 – виховна; 6 – ціннісно-орієнтаційна;  
7 – рекреативно-оздоровча; 8 – спортивна і змагальна;  

9 – гуманістична; 10 – інтегративна; 11 – комунікативна;  
12 – видовищна та естетична

Таблиця 2. Принципи культурного та духовного 
розвитку осіб з інвалідністю (за результатами 
експертного оцінювання, n = 10)

Номер експерта
Номер твердження

1 2 3 4 5
1 1 3 4 2 5
2 1 2 5 3 4
3 2 1 4 3 5
4 3 1 4 2 5
5 1 2 5 3 4
6 1 3 4 2 5
7 2 1 5 3 4
8 1 2 4 3 5
9 2 1 3 4 5

10 1 2 4 3 5
Сума рангів 15 18 42 28 47
Відхилення від  
середньої суми рангів -15 -12 12 -2 17

Квадрат відхилення 225 144 144 4 289
Примітки. * 1 – гуманістичного спрямування; 2 – безпе-
рервності фізкультурної освіти; 3 – соціалізації; 4 – інте-
грації; 5 – пріоритетної ролі соціуму.Дискусія

У дослідженні припускалось, що методологічне та 
методичне забезпечення має безпосередній вплив на 
ефективність організації інклюзивного навчально-тре-
нувального процесу спортсменів з інвалідністю в кара-
те. Результати експертної оцінки показали, що в карате 
формування плану навчально-тренувального процесу 
в більшості залежить від принципів, методів та засо-
бів тренування, а в організації інклюзивного підходу не 
менш важливими є функції, які реалізуються під час 
занять. Аналіз результатів досліджень фахівців сфери 
адаптивної фізичної культури і спорту показав, що пере-
важна більшість робіт направлена на систематизацію на-
укових знань щодо навчання та підготовки спортсменів 

в адаптивному спорті (Бріскін та ін., 2017; Евсеев та ін., 
2014; Bastos, Corredeira, & Fonseca, 2019). В даних дослі-
дженнях адаптивний спорт розглядається саме як спорт 
вищих досягнень, а отже і має подібне методологічне 
та методичне забезпечення. Крім того, вивчаються різні 
аспекти підготовки спортсменів більшості нозологічних 
груп: з вадами зору, слуху, порушеннями опорно-рухо-
вого апарату та ін (Бріскін та ін.,  2017; Розторгуй, 2017). 
Наявні дослідження фахівців сфери фізичної культури і 
спорту направлені на вивчення питань програмно-мето-
дичного та нормативно-правового забезпечення органі-
зації навчально-тренувального процесу в олімпійських 
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Когут, І., Маринич, В., & Чебанова, К. (2021). Методологічне та методичне забезпечення організації інклюзивного навчально-
тренувального процесу спортсменів з інвалідністю в карате

(Дідух & Когут, 2017; Палатний, 2017; Шандригось та 
ін., 2017) та неолімпійських (Титаренко, Кропивницька, 
2019) видах спорту. Наші дослідження, в першу чергу, 
доводять важливість методологічного та методичного 
забезпечення в організації навчально-тренувального 
процесу не тільки в спорті вищих досягнень (олімпій-
ському, неолімпійському), а й в адаптивних видах спорту 
(зокрема, пара-карате) та в спортивно-масовій роботі з 
особами з інвалідністю. Нами описані методологічні та 
методичні аспекти організації інклюзивного навчаль-
но-тренувального процесу в карате. Ми визначили, що 
формування навчальних планів в більшості залежить 
від принципів, методів та засобів тренування, а в орга-
нізації інклюзивного навчально-тренувального процесу 
не менш важливими є функції, які реалізуються під час 
занять. В карате для осіб з інвалідністю одним з головних 
завдань є підвищення рівня фізичного розвитку та по-
кращення рівня здоров’я (реалізація корекційно-компен-
саторної функції). Заняття карате для осіб з інвалідністю 
дає можливість корегувати та розвивати сенсорні функції: 
вестибулярну, зорову, слухову, тактильну, кінестетичну; 
соматичні функції, такі як постава, дихальна та серцево-
судинна системи; моторні функції: відхилення у розвит-
ку фізичних якостей, координації рухів; психічні функції 
(увагу, мову, поведінку, пам’ять та ін.). Основними завдан-
нями  рекреаційно-оздоровчої функції є задоволення по-
треб осіб з інвалідністю у активних формах відпочинку та 
відновленні фізичного та психологічного станів організму. 
Різноманітні форми фізичної активності, що адаптуються 
згідно нозологічних груп, дають можливість реалізувати 
вищезгадані потреби, а спортивні заходи, такі як змагання 
в пара-карате є засобами соціалізації осіб з інвалідністю. 
Крім корекційно-компенсаторної, рекреаційно-оздоров-
чої та профілактичної функцій в адаптивному спорті ви-
діляють і інші, які, на жаль, в карате не реалізовуються. 

Важливо відмітити і вплив нозологічної групи на 
специфіку організації навчально-тренувального проце-
су в карате та на його подальшу ефективність. Саме від 
нозологічної групи залежить подальший підбір методів 
і засобів, що будуть використовуватися, та принципів і 
функцій, що будуть реалізовані у навчально-тренуваль-
ному процесі. Згідно з думкою експертів, найбільш ва-
гомими принципами розвитку осіб з інвалідністю, які 
реалізовуються в спорті, є пріоритетна роль соціуму та 
соціалізація. Це можна пояснити тим, що заняття ка-
рате в інклюзивній групі особам з інвалідністю дають 
можливість мати відповідний статус, бути залученими 
до соціальної системи, яка в свою чергу, справляє на них 
системоформуючий вплив (формуючи відповідне мікро-
середовище). При взаємодії з суспільством (мікросере-
довищем) особи з інвалідністю мають змогу визначити 
характерні для себе риси, наприклад, такі як самосвідо-
мість, цінність орієнтації, автономність, а також соці-
альні відносини. Про соціальні відносини (соціалізацію) 
осіб з інвалідністю можна сказати, що це становлення не 

загальних соціальних якостей, а виникнення конкрет-
ного соціального досвіду, який зумовлений мікросоціу-
мом, в якому вони перебувають. Тому, варто зазначити, 
що заняття в інклюзивній групі дають можливість со-
ціалізуватися всім учасникам навчально-тренувального 
процесу не залежно від стану здоров’я. Отже, змагання, 
що інтегровані в систему загального календарного пла-
ну – це чинники, що формулюють основу психологічних 
зв’язків всіх учасників та глядачів змагань. Тому вар-
то зазначити, що спорт, це не лише система фізичних 
вправ, але і система відносин у суспільстві, які мають 
свою важливу соціальну роль та визначають свою ін-
тегративну функцію, як складову процесу соціалізації 
осіб з інвалідністю. Проте, основним завданням інклю-
зивного навчально-тренувального процесу в карате за-
лишається саме соціалізація осіб з інвалідністю. Саме 
через спільні заняття спортом, в даному випадку карате, 
особи з інвалідністю зможуть підвищити свої адаптивні 
можливості соціалізації через отримання нових знань, 
формування нових умінь і навичок. Водночас соціум на-
вчиться сприймати інвалідність як суспільне явище, а 
осіб з інвалідністю як партнерів у взаємодії. 

Висновки

На підвищення ефективності організації інклюзив-
ного навчально-тренувального процесу впливає пра-
вильно підібране методологічне та методичне забезпе-
чення, яке має свої особливості, які, по-перше, залежать 
від нозологічної групи, по-друге, характеризуються пра-
вильним вибором засобів, методів, принципів та функ-
цій, що реалізовуються під час занять, по-третє, направ-
лені на соціалізацію осіб з інвалідністю.

За результатами експертного оцінювання спеціалі-
стів сфери фізичної культури і спорту виявлено основні 
функції виховання, що реалізовуються на заняттях з ін-
клюзивного карате: корекційно-компенсаторна (14,6%), 
рекреативно-оздоровча (13,6%), профілактична (13,4%); 
встановлені основні принципи розвитку осіб з інвалід-
ністю, що реалізуються під час занять: пріоритетна роль 
соціуму (31,33%) та соціалізація (28%).

Вдячності

Роботу виконано в  рамках теми 1.7.  «Організацій-
но-методичні основи розвитку адаптивного спорту» 
Тематичного плану науково-дослідної роботи в сфері 
фізичної культури і спорту на 2016–2020 рр. Міністер-
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The purpose of the study: to determine the key principles 
of methodological and systematic support for the organization 
of an inclusive educational and training process for athletes with 
disabilities in karate.

Materials and methods. The experts in the field of physical 
culture and sports participated in the study, namely: honored 
coach of Ukraine, honored worker of physical culture and 
sports of Ukraine, chairman of the Sports Committee for People 
with Disabilities of the Ukrainian Karate Federation, athletes 
with disabilities who have the status of world champions and 
Deaflympics champions, etc. All experts had sports (professional) 
experience from 5 to 20 years. To achieve the purpose of the study, 
the following methods were used: analysis and generalization of 
scientific and methodological literature, the method of expert 
evaluation, questionnaire surveys. Statistical analysis was 
performed using the methods of mathematical statistics. Expert 
evaluation was performed by the ranking method. The degree 
of agreement of the experts was determined using the Kendall’s 
coefficient of concordance.

Results. In the course of the study, the methodological and 
systematic aspects of the organization of the inclusive educational 
and training process for athletes with disabilities in karate were 

determined. One of the main features in the organization of 
karate training sessions among people with disabilities is their 
nosological group. The further selection of means and methods 
of educational and training work depends on the nosological 
group. During inclusive training sessions, the greatest attention 
is paid to correctional and compensatory (14.6%), recreational 
and health (13.6%), and preventive (13.4%) work. At the same 
time, no less important is the solution of such a problem as 
the socialization of people with disabilities through sports, as a 
system of relationships in society.

Conclusions. Properly selected methodological and 
systematic support affects the effectiveness of the organization of 
the inclusive educational and training process. This support has 
its own characteristics, which, firstly, depend on the nosological 
group, secondly, are characterized by the correct choice of 
means, methods, principles and functions implemented during 
classes, and thirdly, are aimed at the socialization of people with 
disabilities.

Keywords: inclusive approach, athletes with disabilities, 
nosological group, educational and training process, 
methodological and systematic support, adaptive physical 
culture, sports, karate.
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