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Постановка проблеми. Аналіз останніх дослі-
джень і публікацій. У сучасному суспільстві змі-
нюється уявлення про те, якою має бути освіта у 
XXI ст., що саме слід знати сучасній освіченій лю-
дині. У світі відбувається процес гуманізації осві-
ти. Вища педагогічна освіта потребує підвищен-
ня рівня фундаментальної загальногуманітарної 
ціннісної бази, розробки принципів побудови ці-
лісного освітнього простору навчального закладу, 
орієнтованого на становлення особистості студента. 
Генеральними соціальними завданнями реформи 
освіти, що забезпечують належний рівень профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців сфери фі-
зичної культури та спорту у роботі з особами з 
інвалідністю, є формування системи цінностей, 
духовного та діяльнісного начала в людині, гумані- 
зація її свідомості, зміна ментальності суспіль-
ства. Вищі навчальні заклади, як світові, так і ві-
тчизняні, різними шляхами та в різні історичні пе-
ріоди прагнули реалізувати ці завдання [1, 7, 11].

Відсутність відповідного обсягу кваліфікованих 
педагогів, тренерів, інструкторів, лікарів, психоло-
гів та інших спеціалістів, які працюють з особами з 
інвалідністю, що обумовлено незначною кількістю 
профільних вищих навчальних закладів і кафедр, 
які займаються підготовкою цих фахівців, є однією 
з головних проблем подальшого розвитку адаптив-
ної фізичної культури в Україні [13, 14].

Враховуючи сучасні тенденції розвитку сус-
пільства, науки та практики в організації педаго-
гічного процесу в освітніх закладах, слід зазначи-
ти, що сучасний спеціаліст сфери фізичної культу-

ри та спорту, який планує працювати з особами з 
інвалідністю, повинен мати ряд відповідних якос-
тей для наукової, педагогічної та практичної ро-
боти, пов’язаних з набуттям системних, комплек-
сних знань та вмінням використовувати їх у своїй 
професійній діяльності і в організації різноманіт-
них соціальних відносин.

Брак інформації у даному напрямі, важливість 
і необхідність дослідження цих питань і зумовлю- 
ють актуальність представленої наукової роботи, 
яку виконано відповідно до тематичного плану 
Міністерства освіти і науки за темою 1.7.: «Орга- 
нізаційно-методичні основи розвитку адаптивного 
спорту» (номер держреєстрації – 0116U001613), 
а також комплексного міжвузівського науко вого 
проекту «Теоретико-методологічні основи розви-
тку неолімпійського спорту», реалізація якого за-
планована на 2015–2017 рр. (номер держреєстра-
ції 0115U002372).

Мета дослідження – визначення особливостей 
підготовки майбутніх тренерів з адаптивної фізич-
ної культури та спорту для роботи з особами з ін-
валідністю.

Методи дослідження: аналіз і узагальнення спе-
ціальної та науково-методичної літератури, інформа- 
ційних ресурсів мережі Інтернет; програмно-норма- 
тивних документів; компаративний метод; абстрагу-
вання, логіко-теоретичний аналіз, контент-аналіз.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Предметом дослідження багатьох науковців ста-
ли різні аспекти організації процесу професійної 
підготовки тренерів-викладачів: професійна під-
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готовка майбутніх фахівців з адаптивного фізич - 
ного виховання та спорту (Р. П. Карпюк, 2010; 
Л. П. Сущенко, 2010); індивідуалізація профе- 
сійно-педагогічної підготовки вчителя (О. М. Пе-
хота, 2013); професійна підготовка учителів фізич-
ної культури на основі культурологічного підхо-
ду (Ф. І. Собянін, 2010); психологічні особливос-
ті професійної підготовки студентів до майбутньої 
спортивно-педагогічної діяльності (О. П. Федик, 
2000) та ін.

Аналіз наукової літератури дозволяє ствер-
джувати, що в центрі уваги багатьох вітчизняних 
та зарубіжних учених перебуває також проблема 
здобуття освіти людей з інвалідністю. Зокрема, 
на думку Г. Стангвік, одним з ефективних шля-
хів підвищення якості навчального процесу осіб 
з інвалідністю є впровадження інклюзивної осві-
ти, яка залежить від готовності педагогічних пра-
цівників здійснювати професійну діяльність у но-
вих умовах. Інклюзивну компетентність вона роз-
глядає як складову більш широкого поняття про-
фесійної компетентності педагога і виділяє в її 
структурі такі змістові ключові функціональні 
компетентності, як усвідомлену, закріплену суб’єк- 
тивним досвідом систему знань, умінь і навичок, 
що використовуються в процесі діяльності для ви-
рішення різних професійних завдань [15].

На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного до-
свіду підготовки фахівців до роботи в інклюзивних 
закладах освіти Р. П. Карпюк, узагальнюючи до-
свід Т.C. П’ятакової, визначає інклюзивну компе-
тентність педагогів як інтегративне особистісне по-
няття, що зумовлює здатність здійснювати профе-
сійні функції в процесі інклюзивного навчання, вра-
ховуючи різноманітні освітні потреби учнів [10].

Особливе місце посідає формування соціаль-
ної складової інклюзивної компетенції, яку від-
носять до якісної характеристики фахівця, здат-
ність адекватно оцінювати навколишню дійсність 
на основі наявних знань про неї; уміння знаходити 
інформацію в невизначеній ситуації, задовольняти 
бажання, спираючись на існуючі норми. На думку 
І. Б. Зарубінської, соціальна компетентність осо-
бистості охоплює різні сфери людської діяльнос-
ті: навчальну, професійну, власне соціальну взає-
модію, і є однією з істотних передумов продуктив-
ної міжособистісної взаємодії в усіх її проявах [6].

Посилаючись на праці М. В. Денеко, Р. П. Кар-
пюк відзначає, що індивідуальний ресурс педа-
гогічного працівника складається з внутрішніх 
резервів (енергетичних, психофізичних, інтелекту- 
альних, вольових) і можливостей його розвитку. 
Беручи до уваги дослідження Х. І. Турецької, 
М. А. Шляхтіної, вона приділяє увагу розвитку 
психологічної готовності до роботи вчителів в ін-
клюзивній школі, зокрема, рівню емпатії, самоак-
туалізації, гнучкості в спілкуванні, здатності до 
саморозкриття, які вчені об’єднують у групу вну-
трішніх чинників ставлення педагогів до впрова-
дження інклюзивної освіти [10].

Окремі зарубіжні дослідники розглядають про-
блеми формування інклюзивної компетентності у 
студентів – майбутніх учителів [15]. Заслуговує 
на увагу швейцарський досвід розвитку інклюзив-
ної компетентності вчителів з виділенням таких 
пріоритетних напрямів роботи, як сприяння соці-
альному, емоційному та пізнавальному розвитку 
кожної дитини для того, щоб вона відчула себе 
неповторним і повноцінним учасником суспіль-
ного життя. Узагальнюючи досвід швейцарських 
науковців, Т. С. П’ятакова робить висновок, що 
інклюзивна компетентність учителів у цій країні 
формується на основі інноваційних підходів до 
організації інклюзивного навчального середови-
ща та принципів педагогіки співробітництва, то-
лерантності, мультиперспективної освіти шляхом 
посилення полікультурного і особистісно зорієнто-
ваного компонентів у оновлених освітніх програ-
мах педагогічних університетів [10].

Зарубіжними і вітчизняними дослідниками сьо- 
годні велике значення надається розвитку науково-
методичного забезпечення галузі адаптивної фі-
зичної культури та спорту. На початку XXI ст. 
проблемами рухової активності осіб з інвалідніс-
тю опікуються, як відмічає Р. В. Чудна, різнома-
нітні організації: Рада з рухової активності асоці-
ації досліджень, Рада з рухової активності амери-
канського союзу ради здоров’я, Європейська асо-
ціація досліджень рухової активності та ін., що 
мають періодичні видання [14].

В останні роки з’явились роботи, в яких безпо-
середньо чи у зв’язку із вивченням інших проблем 
досліджуються окремі питання підготовки фахів-
ців з адаптивної фізичної культури. Наприклад, 
Ю. А. Бріскін розглядає історичні аспекти роз-
витку адаптивного спорту і досліджує особливос-
ті функціонування його основних складових, зо-
крема паралімпійського, дефлімпійського руху та 
Спеціальних олімпіад [5, 8, 13], Р. П. Карпюк 
аналізує проблеми підготовки майбутніх фахівців 
з адаптивного фізичного виховання в Україні [10], 
І. О. Когут [12] висвітлює соціально-гуманістичні 
засади розвитку адаптивної фізичної культури [7, 
9], Р. В. Чудна характеризує стан і актуальні пи-
тання фізичного виховання людей з інвалідністю 
в Україні [14]. Проте питання підготовки майбут-
ніх тренерів з фізичної культури та спорту до ро-
боти з особами з інвалідністю потребує подальшо-
го вивчення, враховуючи сучасні зміни, що відбу-
ваються в освіті, науці та практиці.

Залишаються, разом з тим, нерозкритими конк-
ретні механізми реалізації концепції інклюзивного 
навчання і тренування, а також відсутня інформа-
ція про ефективність використання запропонова-
них технологій. Ю. В. Богінська серед психолого-
педагогічних умов соціально-педагогічної підтрим-
ки студентів з інвалідністю визначає необхідність 
підвищення професіоналізму викладацького й об-
слуговуючого персоналу та пропонує розробку 
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програми підготовки науково-педагогічних праців-
ників до роботи із зазначеною категорією осіб [3].

Характеризуючи організацію навчання в умовах 
українського «гібриду» інклюзивної університет-
ської освіти, І. Б. Зарубінська, враховуючи досвід 
О. М. Фудорової, відзначає низький рівень центра-
лізованої навчально-методичної підготовки викла-
дачів вищих навчальних закладів з самостійним ви-
рішенням ними поточних питань інклюзивної осві-
ти шляхом самоосвіти. У навчальних закладах, що 
працюють за принципами інклюзії, автор пропонує 
використання необхідних інформаційних, техноло-
гічних та організаційних ресурсів, зокрема, профе-
сійну підготовку викладачів. Що стосується ролі 
здорових студентів в умовах інклюзивних закладів 
освіти, то це питання залишається поки що не до-
слідженим. В умовах інклюзії, очевидно, існує не-
обхідність володіння студентами інклюзивною ком-
петенцією, сформованими духовними якостями для 
налагодження комунікації і продуктивної співпраці 
з колегами з інвалідністю [6].

Як справедливо відзначає І. Д. Бех, духовність 
– це вершина моральності, у ній любов до людей, 
до всього живого поєднується з милосердям, до-
бром, здатністю до співчуття, альтруїзмом, готов-
ністю надати допомогу, розумінням цінності і не-
повторності кожної людини, недоторканості люд-
ського життя, тяжінням до миру, злагоди, добро-
сусідства, вмінням проявляти терпимість і добро-
зичливість до близьких, до всіх людей, незалежно 
від їхньої раси, національності, віросповідання, 
стану в суспільстві, особистісних якостей [1].

Аналізуючи проблеми підготовки фахівців з 
фізичної культури і спорту в умовах нових со- 
ціально-економічних реалій, постає проблема під-
готовки спеціалістів з адаптивного спорту, адже 
одним із важливих напрямів соціальної політики 
держави стосовно людей з інвалідністю є забезпе-
чення та реалізація прав на заняття ними рухо-
вою активністю і спортом. У ст. 13 Закону Украї-
ни «Про фізичну культуру і спорт» зазначено, що 
держава спрямовує зусилля на організацію занять 
фізичною культурою і спортом у системі безпе-
рервної реабілітації людей з інвалідністю, вклю-
чаючи дітей. Держава стимулює цей процес через 
державні та громадські організації – комітети, ко-
місії, асоціації людей з інвалідністю [2].

Адаптивний спорт в Україні – відносно новий 
розділ у теорії і практиці спортивного тренування 
та змагальної діяльності, котрий потребує ґрун-
товного вивчення. Ще недостатньо досліджено 
можливості застосування організованих форм за-
няття адаптивним спортом, що дало б змогу про-
довжувати регулярні заняття після закінчення лі-
кування у медичних, реабілітаційних і санаторних 
закладах. Для впровадження спеціальних заходів 
необхідно створювати широку мережу груп, сек-
цій, фізкультурно-оздоровчих і спортивних клу-
бів за місцем проживання, а також надавати мож-
ливість людям з інвалідністю не лише бути актив-
ними учасниками, а й брати участь в організації та 

проведенні змагань із доступних видів спорту. У 
зв’язку з цим спостерігається недостатнє науково-
методичне та кадрове забезпечення, яке стримує 
активний розвиток зазначеної галузі.

Нічим не виправдана відсутність у Державно-
му класифікаторі ДК 003:2010 «Класифікатор про-
фесій» спеціальності, яка відповідала б фізичній 
культурі та спорту людей з інвалідністю. Внаслідок 
цього фактично працююча галузь діяльності не має 
державного статусу і відповідного кадрового забез-
печення. Сьогодні в Україні проблема забезпечен-
ня галузі фізичної культури і спорту спеціалістами, 
які спроможні працювати з особами з інвалідніс-
тю, вирішується за рахунок таких спеціальностей, 
як викладач фізичного виховання, тренер із виду 
спорту, спеціаліст із фізичної реабілітації. Проте 
зміст їхньої фахової підготовки неповною мірою 
передбачає формування спеціальних умінь і нави-
чок з адаптивної фізичної культури та спорту.

Питання оптимізації професійної підготовки 
фахівців з адаптивної фізичної культури в Укра-
їні, які органічно поєднують високий рівень тео- 
ретико-методичної, психолого-педагогічної, медико-
біологічної, гуманітарної та спеціалізованої прак-
тичної підготовки для роботи з особами з інвалід-
ністю, розглянуто недостатньо. Наприклад, у Кон-
цепції державного стандарту спеціальної освіти за-
значено такі специфічні знання та вміння, що необ-
хідні у виховній роботі з дітьми, які мають інвалід-
ність: розуміння особистості дитини з урахуванням 
закономірностей її розвитку; визначення ступеня 
компенсаторно-корекційного впливу на розвиток 
дитини залежно від характеру та глибини уражен-
ня (сенсорного, фізичного чи інтелектуального) в 
умовах спеціального навчання; проектування від-
далених цілей і результатів навчання та вихован-
ня з відповідним змістовим, технологічним і матері-
альним забезпеченням. Отже, реалізувати завдан-
ня спеціальної педагогіки, за вимогами Концепції 
держстандартів спеціальної освіти, «повинні педа-
гогічні кадри, які повинні мати спеціальну освіту 
або підкріплену сертифікатом спеціальну підготов-
ку відповідно до вимог, завдань і змісту освітнього 
стандарту для спеціальних закладів» [2].

У своїх дослідженнях Р. В. Чудна зазначає, 
що «сучасна підготовка кваліфікованого спеціаль-
ного педагога-дефектолога включає такі дисциплі-
ни: основи генетики, загальну патологію, анато-
мію, фізіологію і патологію органів зору, слуху та 
мовлення, психопатологію дитячого віку, основи 
невропатології, клініку розумової відсталості, за-
гальну педагогіку, загальну психологію, спеціаль-
ну психологію розумово відсталих дітей, дітей із 
порушеннями слуху, зору та мовлення» [14]. Але 
зміст Концепції підготовки спеціалістів фізичної 
культури та спорту в Україні та навчальних пла-
нів ряду профільних вищих навчальних закладів 
свідчить про те, що лише окремі з перерахованих 
предметів входять до підготовки майбутніх фахів-
ців фізкультурно-спортивного напряму.
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У пошуках вирішення проблеми відповідності
кваліфікації кадрів сфери фізичної культури та 
спорту об’єктивним потребам напряму адаптивна 
фізична культура у 1996 р. у Львівському дер-
жавному інституті фізичної культури вперше у 
практиці спортивної освіти розпочалось викладан-
ня дисципліни «Теоретичні основи інваспорту», 
логічним продовженням якої стали дисципліни 
«Паралімпійський спорт» і «Адаптивний спорт». 
З 2002 р. у Національному університеті фізич-
ного виховання і спорту України викладаєть-
ся навчальна дисципліна «Адаптивний спорт». У 
2004 р. в Національному педагогічному універси-
теті ім. М. П. Драгоманова у навчальний план під-
готовки спеціалістів за напрямом «Фізичне вихо-
вання і спорт» у межах спеціальності «Фізична ре-
абілітація» було введено спеціалізацію «Адаптив-
не фізичне виховання та паралімпійський спорт».

Зазначимо, що підготовку фахівців, які воло-
діють знаннями та навичками роботи зі спортсме-
нами з інвалідністю, здійснюють у багатьох на-
вчальних закладах [4]. Зокрема, у Дніпропетров-
ському державному інституті фізичної культу-
ри викладається навчальна дисципліна «Адаптив-
ний спорт», у Харківській державній академії фі-
зичної культури студенти опановують навчальну 
дисципліну «Основи організації адаптивної фізич-
ної культури», у Запорізькому державному уні-
верситеті –«Інвалідний спорт», у Луцькому ін-
ституті розвитку людини Університету «Україна» 
– «Адаптивна фізична культура» та «Теорія і ме-
тодика фізкультурно-оздоровчої роботи в центрах 
інваспорту» тощо. Таким чином, навчальні закла-
ди спортивного профілю намагаються враховува-
ти усі сучасні тенденції, щоб забезпечити підготов-
ку висококваліфікованих спеціалістів, конкурен-
тоспроможних на ринку праці.

У роботі Р. П. Карпюк зазначається, що науко-
ва значущість спеціалізації з адаптивної фізичної 
культури полягає у [10]:

• побудові методології комплексної адаптації 
різних категорій осіб з інвалідністю за допомогою 
фізичних вправ;

• створенні нової дисципліни «Теорія і методи-
ка адаптивної фізичної культури»;

• розробці професійно-освітньої програми, яка 
є новою галуззю освіти, що синтезує знання з те-
орії і методики фізичної культури, гуманістич-
ної психології, дефектології, медицини, патології, 
протезування.

Практична значущість спеціалізації з адаптив-
ної фізичної культури визначається діапазоном 
можливостей професійної діяльності фахівців:

• у сфері фізичного виховання, фізичної ре-
креації, фізичної реабілітації, масового спорту та 
спорту вищих досягнень;

• з людьми будь-якого віку, різних груп і ка-
тегорій інвалідності, з вадами слуху, зору, інте-
лекту, опорно-рухового апарату, внутрішніх орга-
нів тощо;

• у різних ланках фізкультурного руху осіб 
з інвалідністю: у дошкільних установах, спеці-
альних школах-інтернатах, медичних установах, 
спортивних клубах, збірних командах із видів 
спорту тощо.

Проблемним аспектом розвитку адаптивної фі-
зичної культури є брак інформації про особливос-
ті фізкультурно-спортивної роботи з людьми з ін-
валідністю і про специфіку діяльності тренерів з 
цією категорією спортсменів. Проте потрібно зау-
важити, що, хоча адаптивний спорт і має дуже ба-
гато спільного з олімпійським (існує значна кіль-
кість досліджень, присвячених багатогранній про-
блематиці олімпійського спорту), проте не варто 
механічно, без адаптації до особливостей людей 
з інвалідністю, використовувати ці напрацювання. 
Сучасні реалії розвитку адаптивного спорту пе-
редбачають запозичення неадаптованих засобів і 
методів, що застосовуються в олімпійському спор-
ті, збільшення тренувальних і змагальних наван-
тажень, неадекватне використання позатренуваль-
них засобів, надмірне підвищення працездатності 
осіб з інвалідністю тощо. Все це обумовлює необ-
хідність підготовки кваліфікованих тренерів, які 
б не нашкодили здоров’ю спортсменів, готуючи їх 
до виступу на змаганнях різного рівня.

Висновки:
1. Процес підготовки майбутніх фахівців з 

адаптивної фізичної культури та спорту ускладню-
ється тим, що це відносно новий напрям у вітчиз-
няній системі освіти та науки. Підготовка майбут-
ніх фахівців до фізкультурно-спортивної роботи з 
особами з інвалідністю є досить актуальною про-
блемою на сучасному етапі розвитку українського 
суспільства, в якому дедалі більше зростає інтерес 
до профілактики інвалідності засобами адаптивної 
фізичної культури, що є універсальним засобом 
для самореалізації людей з інвалідністю, їх само-
вираження та розвитку.

2. Аналіз професійної підготовки майбутніх 
фахівців з фізичної культури і спорту для робо-
ти з особами з інвалідністю свідчить, що система 
освіти в Україні потребує перегляду. Сьогодні в 
нашій країні спеціалізація фахівець з адаптивної 
фізичної культури та спорту відсутня в класифіка-
торі професій. У спеціалізованих вищих навчаль-
них закладах викладаються окремі фахові дисци-
пліни, але їх недостатньо. Необхідно розробляти 
теоретико-методичні засади підготовки майбутніх 
фахівців з фізичної культури та спорту для робо-
ти з особами, які мають інвалідність, а також фор-
мувати необхідні компетентності у майбутніх спе-
ціалістів для роботи в умовах інклюзивного на-
вчального процесу.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у вивченні питання впровадження інклюзив-
ної форми тренувальних занять, дослідженні су-
часних підходів до навчання та тренування осіб з 
інвалідністю.
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