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ВСТУП
Львівський

державний університет фізичної культури відомий не лише своїми

здобутками у науці про фізичне виховання і спорт вищих досягнень, не лише рекордами
студентів-спортсменів, а й досвідом підготовки фахівців для роботи з неповносправними.
Саме тут з 1995 року готують фахівців з фізичної реабілітації. Саме тут 1996 року
наказом ректора кафедрою теорії і методики олімпійського і професійного спорту (тепер
– кафедрою теоретико-методичних основ спорту) розпочато викладання навчальної
дисципліни „Теоретичні основи інваспорту” – вперше у спортовій освіті України. Саме
тут запроваджено додаткову спеціалізацію „Паралімпійський спорт” та маґістерський
курс з адаптивного спорту. Фахівцями кафедри підготовлено та видано перші в Україні
навчальні посібники „Параолімпійський спорт” та „Адаптивний спорт. Спеціальні
Олімпіади”, монографії „Теоретико-методичні основи інваспорту” та „Спорт інвалідів у
міжнародному олімпійському русі”, впроваджено та запатентовано методику тренування
спортсменів з наслідками церебрального паралічу. Кращі маґістранти спеціальності
„Олімпійський і професійний спорт” щороку одержують міжнародні сертифікати тренерів
Спеціальних Олімпіад. Традиційним стало проведення наукової конференції „Оздоровча та
спортивна робота з неповносправними”.
Бурхливий розвиток наукових досліджень у галузі спорту неповносправних спонукав
до роботи зі збирання та систематизації інформаційних джерел з даної проблематики.
Результатом проведеної роботи і став цей науково-тематичний покажчик, де зібрано
бібліографічні джерела спорту неповносправних для вдосконалення інформаційного
забезпечення наукових досліджень галузі фізичної культури і спорту. У покажчику подано
бібліографічну інформацію про інформаційні ресурси, що зберігаються у фондах бібліотеки
Львівського державного університету фізичної культури.
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АДАПТИВНИЙ СПОРТ
1. Брискин Ю. А.
Адаптивный спорт / Ю. А. Брискин, С. П. Евсеев, А. В. Передерий. – М. :
Советский спорт, 2010. – 316 с. : ил. – (Серия „Спорт без границ”). – ISBN 9785-9718-0460-4.
Анотація. Дана характеристика адаптивного спорту як частини
міжнародного олімпійського руху, окремих його складових - паралімпійського
спорту, сурдлімпійського спорту і Спеціальних олімпіад. Висвітлена історія
виникнення Паралімпійськіх, Сурдлімпійськіх і Усесвітніх ігор Спеціальних
олімпіад, а також основні періоди їх розвитку. Приведені класифікації
спортсменів, програми і особливості організації змагань інвалідів. Для
викладачів і студентів вищих учбових закладів, фахівців адаптивного спорту,
волонтерів.
Ключові слова: адаптивний спорт, міжнародний олімпійський рух,
класифікація спортсменів.
Аннотация. Дана характеристика адаптивного спорта как части
международного олимпийского движения, отдельных его составляющих паралимпийского спорта, сурдлимпийского спорта и Специальных олимпиад.
Освещена история возникновения Паралимпийских, Сурдлимпийских и Всемирных игр Специальных олимпиад, а также основные периоды их развития.
Приведены классификации спортсменов, программы и особенности
организации соревнований инвалидов. Для преподавателей и студентов высших
учебных заведений, специалистов адаптивного спорта, волонтеров.
Ключевые слова: адаптивный спорт, международное олимпийское движение,
классификация спортсменов.
Annotation. Description of adaptive sport is given as part of international olympic
motion, his separate constituents - paralimpiyс sport, surdolympic sport and Special
olympiads. History of origin of Paralimpic, Surdolympic and World games of the
Special olympiads, and also basic periods of their development, is lighted up.
Classifications of sportsmen, program and feature of organization of competitions of
invalids are resulted. For teachers and students of higher educational establishments,
specialists of adaptive sport, volonter.
Key words: adaptive sport, international olympic motion, classification of sportsmen.
2. Брискин Ю. А.
Организация
соревнований
среди
спортсменов
с
отклонениями
интеллектуального развития / Ю. А. Брискин // Физическое воспитание
студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ермакова.
– Х., 2005. – № 6. – С. 72–78.
Анотація. У статті подається історія Руху Спеціальних Олімпіад,
розглядаються особливості організації Ігор Спеціальних Олімпіад. Визначено
вимоги до видів спорту та мінімальні вимоги до проведення змагань за
програмою Спеціальних Олімпіад.
Ключові слова: Рух Спеціальних Олімпіад, Ігри Спеціальних Олімпіад, види
спорту.

Аннотация. В статье представлена история Движения Специальных
Олимпиад, рассматриваются особенности организации Игр Специальных
Олимпиад. Определены требования к видам спорта и минимальные требования
к проведению соревнований по программе Специальных Олимпиад.
Ключевые слова: Движение Специальных Олимпиад, Игры Специальных
Олимпиад, виды спорта.
Annotation. In the article the history and organizition of the Special Olympic
movement and Special Olympic Games are presented. The requirements for kinds of
sports and minimal requirements for competition pursuing according to the Special
Olympic Program are defined.
Key words: Special Olympic movement, Special Olympic Games, kinds of sport.
3. Буйлов П. З.
Характеристика физической подготовки слабовидящих легкоатлетов в
годичном цикле тренировки / П. З. Буйлов, Л. Р. Макина // Теория и практика
физической культуры. – 2009. − № 4. – С. 61–64.
Анотація. У структурі річного циклу тренування слабкозорих легкоатлетів
особливу увагу необхідно приділяти фізичній підготовці. Планування та
проведення підготовки слабкозорих спортсменів залежить від становлення,
відносної стабілізації та часткової втрати спортивної форми.
Ключові слова: слабкозорі легкоатлети, фізичні якості, етапи підготовки
спортсменів-інвалідів.
Аннотация. В структуре годичного цикла тренировки слабовидящих
легкоатлетов особое внимание необходимо уделять физической подготовке. В
основе планирования и проведения подготовки слабовидящих спортсменов
лежат закономерности становлення, относительной стабилизации и
временной утраты спортивной формы.
Ключевые слова: слабовидящие легкоатлеты, физические качества, этапы
подготовки спортсменов-инвалидов.
Annotation. In the structure of the year training cycle of visualy impaired athletes
special attention is to be paid to physical training.
Key words: visualy impaired athletes, physical qualities, training stages of
handicapped athletes.
4. Гончаренко Є.
Визначення рівня рухової активності спортсменів з вадами розумового
розвитку за даними програми Спеціальної Олімпіади ФАНфітнес / Євген
Гончаренко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.
культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 3. – С.45–49.
Анотація. У статті вивчені рівні рухової активності спортсменів з вадами
розумового розвитку за даними програми ФАНфітнес Спеціальної Олімпіади в
залежності від статі, віку та за регіональним критерієм.
Ключові слова: Спеціальна Олімпіада, ФАНфітнес, рівень фізичної
активності.

Аннотация. В статье изучены уровни двигательной активности спортсменов
с нарушениями умственного развития по данным программы ФАНфитнесс
Специальной Олимпиады в зависимости от пола, возраста и по региональному
критерию.
Ключевые слова: Специальная Олимпиада, ФАНфитнесс, уровень физической
активности.
Annotation. The article deals with the level of physical activity of athletes with
mental jility according to the results of FUNfitness programme of Special Olympics
depending on sex, End region.
Key words: Spesial Olympics, FUNfitness, level of physical activity.
5. Гончаренко Є.
Особливості фізичного розвитку спортсменів 17–19 років із відхиленнями
розумового розвитку / Євген Гончаренко // Теорія і методика фізичного
виховання і спорту. – 2009. – № 2. – С. 17–19.
Анотація. Розглянуто особливості фізичного розвитку юнаків 17–19 років з
відхиленнями розумового розвитку, які займаються спортом по програмі
Спеціальних Олімпіад. Проведена порівняльна оцінка рівня фізичного розвитку
здорових юнаків і спортсменів з розумовою відсталістю.
Ключові слова: спортсмени, юнаки з відхиленнями розумового розвитку,
Спеціальні Олімпіади.
Аннотация. Рассмотрены особенности физического развития юношей 17–19
лет с отклонениями умственного развития, занимающихся спортом по
программе Специальных Олимпиад. Проведена сравнительная оценка уровня
физического развития здоровых юношей и спортсменов с умственной
отсталостью.
Ключевые слова: спортсмены, юноши с отклонениями умственного развития,
Специальные Олимпиады.
Annotation. Peculiarites of physical development are examined in 17-19 aged boys
with mental backwardness engaged in sports by the program of Special Olympics
Comparative assessment of the level of physical development of healthy sportsmen
and boys with mental backwardness is presented.
Key words: sportsmen, boys with mental backwardness engaged, Special Olympics.
6. Гриценко А.
Особенности классификации спортсменов в адаптивном спорте / Гриценко
Анна // Спорт та сучасне суспільство : матеріали V відкр. студент. наук. конф. –
К., 2012. – С. 116–118.
Аннотація. Показані особливості основних проблем класифікації спортсменів
в адаптивному спорті.
Ключові слова: класифікація, адаптивний спорт, спортсмени.
Аннотация. Показаны особенности основных проблем классификации
спортсменов в адаптивном спорте.
Ключевые слова: классификация, адаптивный спорт, спортсмены.

Annotation. The features of the main problems of the classification of athletes in
adaptive sports.
Key words: classification, adaptive sports, athletes.
7. Дідух В.
Особливості розвитку адаптивного волейболу / Дідух Віталій // Спорт та
сучасне суспільство : матеріали V відкр. студент. наук. конф. – К., 2012. – С.
118–121.
Анотація. Показано, що основними передумовами зародження та формування
адаптивного спорту є феноменальний ефект рухової активності та спорту,
як соціального явища, що сприяють фізичній реабілітації та соціальній
адаптації осіб з особливими потребами. Адаптивний волейбол був нащадком
суміжних, але дещо відмінних видів спорту, що функціонували в різних країнах і
мали різні правила змагань. Соціально-організаційні особливості розвитку
адаптивного волейболу у світі характеризуються швидким зростанням
зацікавленості до цього виду спорту особами з особливими потребами та
автономністю організаційної структури зазначеного виду.
Ключові слова: адаптивний спорт, волейбол, особливості розвитку.
Аннотация. Показано, что основными предпосылками зарождения и
формирования адаптивного спорта является феноменальный эффект
двигательной активности и спорта, как социального явления, способствующие
физической реабилитации и социальной адаптации лиц с особыми
потребностями. Адаптивный волейбол был потомком смежных, но несколько
отличных видов спорта, которые функционировали в разных странах и имели
разные правила соревнований. Социально-организационные особенности
развития адаптивного волейбола в мире характеризуются быстрым ростом
интереса к этому виду спорта лицами с особыми потребностями и
автономностью
организационной
структуры
указанного
вида.
Ключевые слова: адаптивный спорт, волейбол, особенности развития.
Annotation. It is shown that the basic premises of origin and the formation of
adaptive sports is a phenomenal effect of physical activity and sport as a social
phenomenon that promote physical rehabilitation and social reintegration of persons
with special needs. Adaptive volleyball was a descendant of related but somewhat
different sports, which functioned in different countries have different rules for the
competition. The social and organizational features of the development of adaptive
volleyball in the world characterized by rapid growth of interest in the sport by
persons with special needs and autonomy of the organizational structure of this type.
Key words: adaptive sports, volleyball, especially development.
8. Евсеев С.
Адаптивная физическая культура и спорт в России: настоящее и будущее /
С. Евсеев // Наука в олимпийском спорте. – 2006. – № 1. – С. 15–19.
Анотація. Розглянуто особливості розвитку адаптивної фізичної культури в
Росії і виявлено тенденції її подальшого розвитку.
Ключові слова: адаптивна фізична культура, спорт, Росія.
Аннотация. Рассмотрены особенности развития адаптивной физической
культуры в России и обнаружены тенденции ее последующего развития.

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, спорт, Россия.
Annotation. In article the features of re.eiopment of adaptive physical culture p
Russia are considered, and tendencies . Of its development are revealed.
Key words: adaptive physical culture, sport, Russia.
9. Евсеев С. П.
Адаптивный спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями: состояние и
перспективы развития / Евсеев С. П. // Адаптивная физическая культура. –
2012. – № 2(50). – С. 2–11.
Аннотация. На основе анализа состояния спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями в нашей стране предлагается Программа развития этого вида
спорта в Российской Федераций на период 2012—2020 года. Главным вектором
деятельности в данной Программе определяется интеграция Специального
олимпийского и паралимпийского направлений развития спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями.
Ключевые слова: адаптивный спорт, спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями, SOI, INAS-FID, программа развития спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями.
Annotation. Based on the analysis of the sports persons with intellectual disabilities
in our country is invited to program development of the sport in the Russian
Federation for the period 2012-2020 years. The main vector of the activities in this
program is determined by integration of the Special Olympic and Paralympic sports
development trends of persons with intellectual disabilities.
Key words: adaptive sports, sports people with intellectual disabilities, SOI, INASFID, a program of sports persons with intellectual disabilities.
10. Евсеев С. П.
Подходы к определению процентов гандикапа в адаптивном спорте /
С. П. Евсеев // Адаптивная физическая культура. – 2008. − № 2 (34). – С. 31–34.
Анотація. Аналізуються існуючі в системі адаптивного спорту види
класифікацій спортсменів-інвалідів. Розглядаються переваги гандикапної
класифікації, підходи до розробки способів і процедур визначення гандикапу.
Пропонується враховувати умови змагань, розробляти коефіцієнти гандикапу
для кожного спортсмена.
Ключові слова: класифікація, адаптивний спорт, спортивний результат.
Аннотация. Анализируются существующие в системе адаптивного спорта
виды
классификаций
спортсменов-инвалидов.
Рассматриваются
преимущества гандикапной классификации, подходы к разработке способов и
процедур определения гандикапа. Предлагается учитывать условия
соревнований, разрабатывать коэффициенты гандикапа для каждого
спортсмена.
Ключевые слова: классификация, адаптивнй спорт, спортивный результат.
Annotation. The article present analysis of the up-to-date classification types for
athletes with disabilities. Advantage of the handicap classification and apporoaches
to working out of methods and procedures of handicap percentage estimayion are
examined.

Key words: classification, adapted sport.
11. Евсеев С.
Проблемы развития адаптивного спорта / С. Евсеев // Человек в мире спорта:
новые идеи, технологии, перспективы : тез. докл. междунар. науч. конгр. – М.,
1998. – Т. 2. – С. 527–528.
Анотація. Розглянуто важливі проблеми розвитку одного з видів адаптивної
фізичної культури – адаптивного спорту.
Ключові слова: адаптивна фізична культура, адаптивний спорт.
Аннотация. Рассмотрены важные проблемы развития одного из основных
видов АФК – адаптивного спорта.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, адаптивный спорт.
Annotation. Important problems of one of important kinds of adapted physical
education – adapted sport development has been regarded.
Key words: adapted physical education, adapted sport.
12. Евсеев С.
Понятийный аппарат и классификация профессионально-ориентированных
видов двигательной деятельности в адаптивном спорте / С. Евсеев, О. Аксенова
// Наука в олимпийском спорте. – 2006. – № 1. – С. 31–33.
Анотація. Розглянуто поняття і класифікацію професійно-орієнтованих видів
рухової діяльності в адаптивному спорті, а також простір адаптивної
фізичної культури професійно-орієнтованих видів рухової діяльності для
підготовки фахівців з адаптивного спорту.
Ключові слова: адаптивний спорт, понятійний апарат, рухова активність.
Аннотация. Рассмотрено понятие и классификация профессионально
ориентированных видов двигательной деятельности в адаптивном спорте, а
также пространство адаптивной физической культуры профессионально
ориентированных видов двигательной деятельности для подготовки
специалистов по адаптивному спорту.
Ключевые слова: адаптивный спорт, понятийный аппарат, двигательная
активность.
Annotation. The notions and classification of professionally directed kinds of motor
activity in adaptive sport and the space of adaptive physical culture of professionally
directed kinds of motor activity for training of specialists in adaptive sport are
considered in the article.
Key words: adaptive sport, concept vehicle, motive activity.
13. Евсеев С. П.
Классификации спортсменов в адаптивном спорте / Евсеев С. П., Евсеева О. Э.
// Адаптивная физическая культура. – 2011. – № 4(48). – С. 2–5.
Анотація. Складні об'єкти, структура яких багатогранна, не можуть бути
класифіковані за допомогою однієї класифікаційної ознаки. У статті
представлений аналіз видів і принципів класифікації, класифікаційних ознак і
тлумачення терміну «класифікація спортсменів в адаптивному спорті».

Ключові слова: класифікація, спортсмени, адаптивний спорт, термінологія.
Аннотация. Сложные объекты, структура которых многообразна, не могут
быть классифицированы с помощью одного классификационного признака. В
статье дан анализ видов и принципов классификации, классификационных
признаков, и толкование термина «классификация спортсменов в адаптивном
спорте».
Ключевые слова: классификация, спортсмены, адаптивный спорт,
терминология.
Annotation. Complex objects whose structure is varied, can not be classified with
one classification variable. The paper analyzes the types and classification
principles,classifications, and the interpretation of the term «classification of athletes
in adaptive sports».
Key words: classification, Athletes, Adaptive sports, terminology.
14. Каленик Е.
Практика внеурочной деятельности по адаптивному спорту в системе
коррекционного образования / Елена Каленик // Молода спортивна наука
України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг.
ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 105–112.
Анотація. Актуальним є аналіз співвідношення параметрів якості життя з
одного боку, з показниками фізичної працездатності, функціональним станом
– з іншого, в процесі регулярних занять адаптивним спортом розумово
відсталих школярів. Об'єктом дослідження стали 65 школярів у віці від 8 до 18
років. Якість життя у школярів-спортсменів з розумовою відсталістю
достовірно вища, ніж у тих, які не займаються адаптивним спортом.
Ключові слова: позаурочна діяльність, якість життя, здоров'я, фізична
працездатність, функціональний стан, адаптивний спорт, школярі з легким
ступенем розумової відсталості.
Аннотация. Актуальным становится анализ соотношения параметров
качества жизни с одной стороны, с показателями физической
работоспособности, функциональным состоянием, с другой стороны, в
процессе регулярных занятий адаптивным спортом умственно отсталых
школьников. Объектом исследования явились 65 школьников в возрасте от 8 до
18 лет. Качество жизни у школьников-спортсменов с умственной
отсталостью достоверно выше, чем не занимающихся адаптивным спортом.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, качество жизни, здоровье,
физическая работоспособность, функциональное состояние, адаптивный
спорт, школьники с легкой степенью умственной отсталости.
Annotation. Become a topical analysis of the relationship between the parameters of
quality of life on the one hand, indicators of physical health, functional status, on the
other hand, in the course of regular employment adaptive sports mentally retarded
students. The object of the study were 65 students between the ages of 8 to 18 years.
Quality of life of the school-athletes with mental retardation was significantly higher
than not engaged in adaptive sports.
Key words: after-hour activities, quality of life, health, physical performance,
functional status, adaptive sports, students with mild mental retardation.

15. Крутько В. Б.
Особенности воспитания выносливости у слабовидящих легкоатлетов на
различных этапах подготовки / В. Б. Крутько // Теория и практика физической
культуры. – 2009. – № 4. – С. 55–57.
Анотація. Паралімпійський спорт вимагає нових методик, засобів та методів.
Копіювання методик підготовки здорових спортсменів у процесі навчальнотренувальної діяльності та якісний аналіз змагальної діяльності є
недостатніми для процесу підготовки в паралімпійських і сурдолімпійських
видах спорту.
Ключові слова: слабкозорі легкоатлети, спеціальна витривалість, засоби і
методи виховання.
Аннотация. Паралимпийский спорт требует новых методик, средств и
методов. Простое копирование имеющихся методик для подготовки здоровых
спортсменов в процессе учебно-тренировочных сборов и качественный анализ
соревновательной деятельности недостаточно обоснованы для процесса
подготовки в паралимпийских и сурдоолимпийских видах спорта.
Ключевые слова: слабовидящие легкоатлеты, специальная выносливость,
средства и методы воспитания.
Annotation. Thus the puppose of the present research was to analyze means and
methoods of training endurance of visually impaired athletes on different training
stages.
Key words: visual impaired atheletes, special rndurance, means and methods of
training.
16. Макина Л. Р.
Специализированное восприятие физических качеств слабовидящими
спортсменами / Л. Р. Макина // Теория и практика физической культуры. −
2009. − № 4. – С. 58–60.
Анотація. Подальший розвиток результатів в паралімпійському спорті
можливий за умов розвитку фізичних якостей. Вирішення завдань фізичної
підготовки слабкозорих спортсменів передбачає виховання не тільки фізичних
якостей, але й формування спеціалізованого сприйняття їх проявів.
Ключові слова: слабкозорі спортсмени, спеціалізоване сприйняття, фізичні
якості.
Аннотация. Дальнейший рост результатов в параолимпийском спорте
невозможен без высокого уровня развития физических качеств. Успешное
решение задач физической подготовки слабовидящих спортсменов
предусматривает не только воспитание физических качеств, но и
формирование специализированного восприятия их проявлений.
Ключевые
слова:
слабовидящие
легкоатлеты,
специализированные
восприятие, физические качества.
Annotation. The purpose of the present research was to analyze specialized
percepttions of physical qualities by visually impaired atheletes on different training
stages.
Key words: visually impaired atheletes, specialized percepttion, physical qualities.

17. Матвеев С.
Адаптивный спорт и олимпийское движение / С. Матвеев, И. Когут, Л. Шульга
// Наука в олимпийском спорте. – 2006. – № 1. – С. 9–14.
Анотація. Проаналізовано умови формування, розвитку і особливості
функціонування адаптивного спорту в системі міжнародного олімпійського
руху. З'ясовано проблеми та перспективи розвитку адаптивного спорту в світі
й Україні.
Ключові слова: адаптивний спорт, олімпійський рух, розвиток, особливості
функціонування.
Аннотация. Проанализированы условия формирования, развития и
особенности
функционирования
адаптивного
спорта
в
системе
международного олимпийского движения. Выяснены проблемы и перспективы
развития адаптивного спорта в мире и Украине.
Ключевые слова: адаптивный спорт, олимпийское движение, развитие,
особенности функционирования.
Annotation. The article deals with the conditions of formation, development, and
peculiarities of functioning of adaptive sport in the system of international Olympic
movement. The main problems and perspectives of development of adaptive sport in
the world and Ukraine are determined.
Key words: adaptive sport, olympic motion, development, features of functioning.
18. Махов А. С.
Клубная система адаптивного спорта – база для подготовки волонтеров /
Махов А. С. // Адаптивная физическая культура. – 2011. – № 1(45).– С. 29–31.
Анотація. У роботі аналізуються основні підходи до підготовки волонтерів в
рамках клубної системи адаптивного спорту.
Ключові слова: волонтери, волонтерська діяльність, студенти вузів, клубна
система адаптивного спорту.
Аннотация. В работе анализируются основные подходы к подготовке
волонтёров в рамках клубной системы адаптивного спорта.
Ключевые слова: волонтёры, волонтёрская деятельность, студенты вузов,
клубная система адаптивного спорта.
Annotation. The paper analyzes the main approaches to training volunteers within
the club system of adaptive sports.
Key words: volunteers, voluntary activities, high school students, club system of
adaptive sport.
19. Митин А. Е.
Возможности применения гуманитарных технологий в адаптивном спорте /
Митин А. Е. // Адаптивная физическая культура. – 2010. – № 2. – С. 32–33.
Анотація. У статті розглядається проблема вибудовування конструктивних
стосунків в команді спортсменів-інвалідів, що займаються баскетболом на
візках. Обговорюється можливість вирішення цієї проблеми за допомогою
використання гуманітарних технологій, направлених на оптимізацію взаємин у
команді, як в тренувальному процесі, так і під час змагань.

Ключові слова: адаптивний спорт, гуманітарні технології, спілкування
спортсменів і тренера.
Аннотация. В статье рассматривается проблема выстраивания
конструктивных отношений в команде спортсменов-инвалидов, занимающихся
баскетболом на колясках. Обсуждается возможность решения этой
проблемы с помощью использования гуманитарных технологий, направленных
на оптимизацию взаимоотношений в команде, как в тренировочном процессе,
так и во время соревнований.
Ключевые слова: адаптивный спорт, гуманитарные технологии, общение
спортсменов и тренера.
Annotation. In article the problem of forming of constructive mutual relations in a
command of the sportsmen-invalids who are engaged in basketball on carriages is
considered. Possibility of the decision of this problem by means of use of the
humanitarian technologies directed on optimization of mutual relations in a
command, both in training process, and during competitions is condemned.
Key words: adaptive sports, humanitarian technologies, dialogue of sportsmen and
the trainer.
20. Михайлова И. В.
Дистанционное обучение шахматам лиц с ограниченными возможностями /
И. В. Михайлова, А. Н. Костьев // Теория и практика физической культуры. –
2008. – № 6. – С. 59–62.
Анотація. Показано, що використання дидактичних принципів, засобів і
методів привело до створення інформаційно-комунікативної структури для
навчання інвалідів основам адаптаційного шахового спорту і зробило це
навчання можливим. Було створено інформаційне шахове середовище навчання
– сукупність шахових інформаційних ресурсів, інформаційно-комунікаційної
інфраструктури, засобів інформатизації і послуг інформатизації.
Ключові слова: інвалід, дистанційне навчання, інформаційно-комунікативні
технології, комп’ютерная програма, метод програмованого навчання.
Аннотация. Показано, что использование дидактических принципов, средств
и методов привело к созданию информационно-коммуникативной структуры
для обучения инвалидов основам адаптационного шахматного спорта и
сделало это обучение возможным. Была создана информационная шахматная
среда обучения – совокупность шахматных информационных ресурсов,
информационно-коммуникационной
инфраструктуры,
средств
информатизации и услуг информатизации.
Ключевые слова: инвалид, дистанционное обучение, информационнокомуникативные
технологии,
компьютерная
программа,
метод
программированного обучения.
Annotation. It is rotined that the use of didactic principles, facilities and methods
resulted in creation of informative-communicative structure for teaching of invalids
to bases of adaptation chess sport and did this teaching possible. The informative
chess environment of teaching - aggregate of chess informative resources, of
informative-communication infrastructure, facilities of informatization and services
of informatization was created.

Key words: handicapped, distance education, information-communicative
technologies, computer program, programmed educational method.
21.
Проблемы самосознания и формирование двигательных действий
человека с инвалидностью / Дмитриев С. В., Балакин Ю. П., Каулина Е. М. [и
др.] // Адаптивная физическая культура. – 2008. – № 3. – С. 17–22.
Анотація. Розробка концепцій освітнього розвитку значною мірою пов’язана з
тенденціями гуманізації і гуманітаризації, створенням умов для засвоєння
комунікативної і проектно-технологічної культури мислення та діяльності
фахівця з адаптивної педагогіки.
Ключові слова: діалог гуманітарних та природничих наук, рефлексивні
механізми, психосемантичні механізми рухових дій.
Аннотация. Разработка концепций образовательного развития в
значитальной степени связана с тенденциями гуманизации и гуманитаризации,
созданием условий для освоения коммуникативной и проектно-технологической
культуры мышления и деятельности специалиста в сфере адаптивной
педагогики.
Ключевые слова: диалог гуманитарных и естественных наук, рефлексивные
механизмы, психосемантические механизмы двигательных действий.
Annotation. The elaboration of educational conceptions is considerably connected
with humanisrics and hymanitaristics tendencies, creatind conditions to possess both
communicative and projective technological culture of thinking and activity of a
specialist.
Key words: dialogue of the humanitarian and natural sciences, reflecting
mechanisms, psychosemantic mechanisms motor action.
22.
Санкт-Петербург, Йошкар-Ола, Каунас… Этапы большого пути /
Портных Ю. И., Бредикис Ю., Маяускас П., Овчинников В. П., Несмеянов А. А.
// Адаптивная физическая культура. – 2009. – № 4. – С. 54–56.
Анотація. Делегація федерації пітербаскета Санкт-Петербурга взяла участь
у Фестивалі шкільного баскетболу в Йошкар-Олі і турнірі по пітербаскету в
Литовському місті Каунасі, учасниками якого стали діти, школярі, сім'ї і люди
з обмеженими можливостями здоров'я.
Ключові слова: пітербаскет, адаптивний спорт, школярі, ветерани, інваліди.
Аннотация. Делегация федерации питербаскета Санкт-Петербурга приняла
участие в Фестивале школьного баскетбола в Йошкар-Оле и турнире по
питербаскету в Литовском городе Каунасе, участниками которого стали
дети, школьники, семьи и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: питербаскет, адаптивный спорт, школьники, ветераны,
инвалиды.
Annotation. Delegation of Saint Petersburg Piterbasket Federation participated in
the Festival of School Basketball in Yoshkar-Ola, and in the Piterbasket tournament
in Kaunas (Lithuania), where physically challenged children and adults took part.
Key words: Piterbasket, adaptive sports, schoolchildren, veterans, physically
challenged persons.

23. Серкульская Е. И.
Организация учебно-тренировочного процесса в танцах на колясках и оценка
его эффективности / Серкульская Е. И. // Мир спорта. – 2008. – № 3. – С. 30–35.
Анотація. Останнім часом підвищено інтерес до нових видів адаптивного
спорту, які відповідають інтересам, потребам та можливостям інвалідів з
порушенням опорно-рухового апарату. До таких видів адаптивного спорту
належать танці на візках, які стали популярними у різних країнах світу.
Ключові слова: навчально-тренувальний процес, танці на візках, методика
підготовки.
Аннотация. В последние годы повышен интерес к новым видам адаптивного
спорта, которые отвечают интересам, потребностям и возможносятм
инвалидоа с нарушением опорно-двигательного аппарата и служат для
улучшения здоровья, реабилитации и социализации. К таким видам
адаптивного спорта относят танцы на колясках, которые стали популярны в
различных странах мира.
Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, танцы на колясках,
методика подготовки.
Annotation. For some time past there is increased the interes to the new Rinds of
adaptive sport, that are up to the interests, needs and possibilities of invalids with
discomposing backbone-efferent aparabus. Dances on the carts belong to such Rinds
of adaptive sport that became popular in different countries of the world.
Key words: educational-training process, dances on the carts, methods of training.
24. Совершенствование силовой подготовки дзюдоистов с нарушением
слуха в процессе обучения технико-тактическим действиям / В. И. Плотников,
Ф. Х. Зекрин, Р. М. Закиров, Ю. В. Наборщикова // Физическая культура:
воспитание, образование, тренировка. – 2010. – № 3. – С. 25–29.
Анотація. Показано, що побудова навчально-тренувального процесу на основі
оцінки термінових тренувальних ефектів, що отримуються за допомогою
регламентації спеціальних вправ за спрямованістю та інтенсивністю
фізіологічної дії на організм юних дзюдоїстів з порушенням слуху в різних
циклах спортивної підготовки, дозволяє значно підвищити ефективність
навчально-тренувального процесу і результативність діяльності змагання.
Ключові слова: адаптивне дзюдо, хлопці і дівчата 14–17-річного віку з
порушенням слуху, тактико-технічні дії, силова підготовка.
Аннотация. Показано, что построение учебно-тренировочного процесса на
основе оценки срочных тренировочных эффектов, получаемых посредством
регламентации специальных упражнений по направленности и интенсивности
физиологического воздействия на организм юных дзюдоистов с нарушением
слуха в различных циклах спортивной подготовки, позволяет значительно
повысить
эффективность
учебно-тренировочного
процесса
и
результативность соревновательной деятельности.
Ключевые слова: адаптивное дзюдо, юноши и девушки 14—17-летнего
возраста с нарушением слуха, тактико-технические действия, силовая
подготовка.

Annotation. It is rotined that construction of trainings process on the basis of
estimation of urgent trainings effects, got by means of regulation of the special
exercises on an orientation and intensity of the physiological affecting organism of
young judoists with violation of ear in the different cycles of sporting preparation,
allows considerably to promote efficiency of trainings process and effectiveness of
competition activity.
Key words: adaptive judo, 14–17-aged young boys and girls with hearing defects,
tactical-technical actions, power training.
25.
Соловьева В.
Актуальные проблемы спонсорства в адаптивном спорте / Соловьева Валерия
// Спорт та сучасне суспільство : матеріали V відкр. студент. наук. конф. – К.,
2012. – С. 121–125.
Анотація. Визначено особливості спонсорства в адаптивному спорті.
Ключові слова: спонсори, адаптивний спорт, проблеми.
Аннотация. Определены особенности спонсорства в адаптивном спорте.
Ключевые слова: спонсоры, адаптивный спорт, проблемы.
Annotation.
The
features
in
the
adaptive
sports
sponsorship.
Key words: sponsors, adaptive sports, the problem.
26.
Социализация и интеграция инвалидов опорно-двигательного
аппарата с помощью адаптивного спорта, или о спортивных танцах ,больных”
людей ,,с ограниченными возможностями” / С. Е. Кукушкина, М. А. Седаков, Е.
П. Лозко, О. Э. Аксенова // Адаптивная физическая культура. – 2008. − № 1(23).
– С. 27–37.
Анотація. У статті розглядається вплив спортивних танців на візках, як
одного з видів адаптивної фізичної культури і спорту, на соціалізацію і
інтеграцію інвалідів-опорників. Автори пропонують розглядати інвалідність
не з медичної, а з соціальної точки зору.
Ключові слова: соціальна інтеграція, спортивні танці на візках.
Аннотация. В статье рассматривается влияние спортивных танцев на
колясках, как одного из видов адаптивной физической культуры и спорта, на
социализацию и интеграцию инвалидов-опорников. Авторы предлагают
рассматривать инвалидность не с медицинской, а с социальной точки зрения.
Ключевые слова: социальная интеграция, спортивные танцы на колясках.
Annotation. The study examines influence of wheelchair sports dances as a kind of
APA and adaptive sports, upon socialization and integration of disabled persons.
Key words: socialization, integration, wheelchair sports dances.
27. Толмачев Р. А.
Адаптивный спорт в фалеристике. Эволюция параоимпийской символики /
Толмачев Р. А. // Адаптивная физическая культура. – 2010. − № 2. – С. 38–39.
Анотація. У статті представлена еволюція паралімпійської символіки на
прикладі колекції значків автора.
Ключові слова: фалеристика, символ, паралімпіада, еволюція.

Аннотация. В статье представлена эволюция паралимпийской символики па
примере коллекции значков автора.
Ключевые слова: фалеристика, символ, паралимтшда, эволюция.
Annotation. The article presents the evolution of the Paralympic symbols on the
example of the collection of icons of the author.
Keywords: phaleristics, symbol, Paralympics, evolution.
28. Цопа В.
Соціально-гуманістичні передумови виникнення та становлення адаптивного
спорту / Цопа Віктор // Спорт та сучасне суспільство : матеріали V відкр.
студент. наук. конф. – К., 2012. – С. 125–128.
Анотація. Визначено соціально-гуманітарні передумови, що обумовили
виникнення та розвиток адаптивного спорту.
Ключові слова: адаптивний спорт, виникнення, передумови становлення.
Аннотация. Определены социально-гуманитарные предпосылки, обусловившие
возникновение и развитие адаптивного спорта.
Ключевые слова: адаптивный спорт, возникновение, предпосылки
становления.
Annotation. Defined social and humanitarian conditions that led to the emergence
and development of adaptive sports.
Key words: adaptive sports, appearance, conditions of formation.
29. Юламанова Г. М.
Особенности свойств личности и психоэмоционального состояния
фехтовальщиков-колясочников различной квалификации / Г. М. Юламанова,
А. С. Мавлеткулова // Теория и практика физической культуры. – 2009. − № 4. –
С. 47–50.
Анотація. У статті розглядаються проблеми психічної та фізичної
реабілітації осіб з обмеженими можливостями засобами адаптивної фізичної
культури і спорту.
Ключові слова: фехтувальники з ураженнями опорно-рухового апарату,
психоемоційний стан, особистісний неспокій.
Аннотация. Становится актуальной проблема психической и физической
реабилитации людей с ограниченными возможностями средствами
адаптивной физической культуры и спорта.
Ключевые слова: фехтовальщики с поражением опорно-двигательного
аппарата, психоэмоциональное состояние, личностная тревожность.
Annotation. The purpose of the present research was to study the capacities of
Paraolympic fencing in formation of personal characteristics and improvement of
psychoemotional state of the handicapped.
Key words: fencers with locomotorium affections, psychoemotional state, trait
anxiety, state anxiety, personal characteristics.

ДЕФЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ
30. Акімкіна І. І.
Дефлімпійський спорт у системі міжнародного олімпійського руху /
Акімкіна І. І. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та
студентів України : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених з
міжнар. участю. – Суми, 2012. – Т. 2. – С. 116–120.
Анотація. У статті розглядаються мета та особливості підготовки
спортсменів з вадами слуху. Здійснено узагальнену характеристику
Дефлімпійського спорту як складової міжнародного олімпійського руху та
визначено основні тенденції його подальшого розвитку.
Ключові слова: підготовка спортсменів з вадами слуху, Дефлімпійський спорт,
характеристика, тенденції.
Аннотация. В статье рассматриваются цель и особенности подготовки
спортсменов, с дефектами слуха. Осуществлена обобщенная характеристика
Дефлимпийского спорта как составляющего международного олимпийского
движения и определены основные тенденции его последующего развития.
Ключевые слова: подготовка спортсменов с дефектами слуха, Дефлимпийский
спорт, характеристика, тенденции.
Annotation. A purpose, report and features of preparation of sportsmen, is examined
in the article, flawy ear. The generalized description of sport Deflimpiс is carried out
as to the constituent of international olympic motion and certainly basic tendencies
him subsequent development.
Key words: preparation of sportsmen from by defects, Deflimpiс sport, description,
tendencies.
31. Бріскін Ю. А.
Загальна характеристика Дефлімпійського спорту / Ю. А. Бріскін //Оздоровча і
спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л., 2004. – С. 83−87.
Анотація. Дефлімпійський спорт є невід’ємною складовою сучасного
олімпійського руху. Діяльність у дефлімпійському спорті має нозологічно
моноструктурний характер. Дефлімпійський рух має закриту зону
відповідності.
Ключові слова: Дефлімпійський спорт, спорт інвалідів.
Аннотация. Дефлимпийский спорт является частью современного
олимпийского движения. Деятельность в дефлимпийском спорте имеет
нозологически моноструктурный характер.
Ключевые слова: Дефлимпийский спорт, спорт инвалидов.
Annotation. It was gathered general historical information about people with
acoustic disorderes at Olympic movement, revealed its organization and structural
particuilarity.
Key words: sport, acoustic disorderes, Deaflimpic Games.

32. Бріскін Ю. А.
Загальна характеристика Дефлімпійського спорту / Ю. А. Бріскін //
Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К.,
2005. – С. 499.
Анотація. Дефлімпійський спорт є невід’ємною складовою сучасного
олімпійського руху. Діяльність у дефлімпійському спорті має нозологічно
моноструктурний характер. Дефлімпійський рух має закриту зону
відповідності.
Ключові слова: Дефлімпійський спорт, спорт інвалідів.
Аннотация. Дефлимпийский спорт является частью современного
олимпийского движения. Деятельность в дефлимпийском спорте имеет
нозологически моноструктурный характер.
Ключевые слова: Дефлимпийский спорт, спорт инвалидов.
Annotation. It was gathered general historical information about people with
acoustic disorderes at Olympic movement, revealed its organization and structural
particuilarity.
Key words: sport, acoustic disorderes, Deaflimpic Games.
33. Бріскін Ю. А.
Загальна характеристика Дефлімпійського спорту / Ю. А. Бріскін // Педагогіка,
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб.
наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. – № 20. – С. 11–19.
Анотація. Дефлімпійський спорт є невід’ємною складовою сучасного
олімпійського руху. Діяльність у Дефлімпійському спорті має нозологічно
моноструктурний характер. Дефлімпійський рух має закриту зону
відповідності.
Ключові слова: Дефлімпійський спорт, спорт інвалідів.
Аннотация. Дефлимпийский спорт является частью современного
олимпийского движения. Деятельность в дефлимпийском спорте имеет
нозологически моноструктурный характер.
Ключевые слова: Дефлимпийский спорт, спорт инвалидов.
Annotation. It was gathered general historical information about people with
acoustic disorderes at Olympic movement, revealed its organization and structural
particuilarity.
Key words: sport, acoustic disorderes, Deaflimpic Games.
34. Володін А.
Наші дефлімпійці – найсильніші / Апрель Володін // Оліпмійська арена. – 2005.
− № 1. – С. 4.
Анотація. Стаття виствітлює виступи збірної України на ХХ літніх
Дефлімпійських іграх.
Ключові слова: збірна України, спортсмени, перемога.
Аннотация. Статья освещает выступления сборной Украины на ХХ летних
Дефлимпийских играх.
Ключевые слова: сборная Украины, спортсмены, победа.

Annotation. Article of виствітлбює appearance of the combined team of Ukraine on
the ХХ summer Deflimpiyskikh games.
Key words: combined team of Ukraine, sportsmen, victory.
35. Кравченко А.
Застосування медико-біологічних засобів відновлення працездатності
футболістів з вадами зору / А. Кравченко, В. Лапицький // Молода спортивна
наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип.
9, т. 2. – С. 92–94.
Анотація. Визначено вплив медико-біологічних засобів відновлення на організм
спортсменів-футболістів з вадами зору.
Ключові слова: вади зору, футбол, медико-біологічні засоби.
Аннотация.
Определено
влияние
медико-биологических
средств
восстановления на организм спортсменов-футболистов с проблемами зрения.
Ключевые слова: проблемы зрения, футбол, медико-биологические средства.
Annotation. Some problems of application of medical-biological restoration means
in football players with sight defects are concerned.
Key words: sight defect, football, medical-biological restoration.
36. Кравченко Й.
Олимпизм и дельфийское движение ХХ столетия / Й. Кравченко // Человек в
мире спорта: нове идеи, технологии, перспективы : тез. докл. междунар. конгр.
– М., 1998. – Т. 2. – С. 438–439.
Анотація. Показано, що Дельфійські ігри нового часу – універсальне в культурі
сучасного людства свято мистецтв і одночасно спортивне свято.
Ключові слова: олімпізм, дельфійський рух, свято.
Аннотация. Показано, что Дельфийские игры нового времени – универсальный
в культуре современного человечества праздник искусств и одновременно
спортивный праздник.
Ключевые слова: олимпизм, дельфийское движение, праздник.
Annotation. It is rotined that the Delphic games of new time - universal in the culture
of modern humanity holiday of arts and simultaneously sporting holiday.
Key words: Olympic, Delphic motion, holiday.
37. Кривчикова Е. Д.
Физкультурное движение среди лиц со слуховой депривацией в Украине /
Кривчикова Е. Д., Фандикова Л. А. // Физическое воспитание студентов
творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ермакова. – Х., 2006.
− № 6. – С. 102−106.
Анотація. Представлені матеріали досліджень, які пов'язані з розвитком
фізкультурного руху в Україні та пріоритетних видів спорту у осіб зі слуховою
депривацією.
Ключові слова: Параолімпійські ігри, Дефлімпійські ігри, адаптація інвалідів.
Аннотация. Представлены материалы исследований, связанных с развитием
физкультурного движения в Украине и приоритетных видов спорта у лиц с
депривацией слуха.

Ключевые слова: Параолимпийские игры, Дефлимпийские игры, адаптация
инвалидов.
Annotation. The researching materials about the development of sports movement in
Ukraine and priority kinds of sports with deaf and hard hearing persons are
presented.
Key words: Paraolympic games, Deafolympic games, adaptation of invalids.
38. Кузик О.
Історичні аспекти становлення та розвитку легкої атлетики серед осіб з вадами
слуху в Україні / О. Кузик // За здоровий спосіб життя студентів : матеріали І
Всеукр. студент. наук.-практ. конф. – Л., 2005. – С. 24–25.
Анотація. Показано, що спорт серед неповносправних в Україні активно
розвивається.
Ключові слова: історія, становлення, розвиток, легка атлетика.
Аннотация. Показано, что спорт среди инвалидов в Украине активно
развивается.
Ключевые слова: история, становление, развитие, легкая атлетика.
Annotation. It is rotined that sport among неповносправних in Ukraine develops
actively.
Key words: history, becoming, development, track-and-field.
39. Передерій А.
Організаційна структура дефлімпійського спорту / Аліна Передерій // Фізична
активність, здоров’я і спорт. – 2010. – № 1. – С. 41–47.
Анотація. В статті узагальнено інформацію щодо генези дефлімпійського
спорту, подано структуру дефлімпійського спорту як складової міжнародної
олімпійської системи, охарактеризовано зміст основних програмнонормативних документів (Конституції Міжнародного дефлімпійського
комітету, Загальних технічних правил літніх Дефлімпійських ігор, Загальних
технічних правил зимових Дефлімпійських ігор, Загальних правил Всесвітніх
змагань глухих), спорту глухих. Визначено мету, завдання та місію
дефлімпійського спорту, вимоги до організації Всесвітніх літніх та зимових
Дефлімпійських ігор. Проведено порівняльний аналіз основних принципів
діяльності Міжнародного Дефлімпійського комітету з іншими керівними
організаціями інваспорту в Міжнародній олімпійській системі.
Ключові слова: дефлімпійський спорт, організаційна структура, зміст
нормативних документів.
Аннотация. В статье обобщена информацию относительно генезиса
дефлимпийского спорта, подана структура дефлимпийского спорта как
составляющей международной олимпийской системы, охарактеризовано
содержание основных программно нормативных документов (Конституции
Международного дефлимпийского комитета, Общих технических правил
летних Дефлимпийских игр, Общих технических правил зимних Дефлимпийских
игр, Общих правил Всемирных соревнований глухих), спорта глухих. Определена
цель, задачи и миссия дефлимпийского спорта, требования к организации
Всемирных летних и зимних Дефлимпийских игр. Проведен сравнительный

анализ основных принципов деятельности Международного Дефлимпийского
комитета с другими руководящими организациями инваспорта в
Международной олимпийской системе.
Ключевые слова: дефлимпийский спорт, организационная структура,
содержание нормативных документов.
Annotation. In the article generalized information on genesis of дефлімпійського
sport, the structure of Deafolympic sport is given as a making international olympic
system, maintenance of basic programmatic normative documents (Constitution of
the International Deafolympic committee, General technical rules of the summer
Deflimpiс games, General technical rules of the winter Deflimpiс games, General
rules of the World competitions of deaf), of sport of deaf is described. Certainly
purpose, task and mission of Deflimpiс sport, requirement to organization of the
World summer and winter Deflimpiс games. The comparative analysis of basic
principles of activity of the International Deflimpiс committee is conducted with other
leading organizations in the International olympic system.
Key words: Deflimpiс sport, organizational structure, maintenance of normative
documents.
40. Стрепко Н.
Історичні аспекти розвитку дефлімпійського і паралімпійського руху в Україні
/ Надія Стрепко, Оксана Оксенюк, Лілія Приступа // Проблеми активізації
рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2010. – С. 271–277.
Анотація. У статті проаналізовано місце дефлімпійського і паралімпійського
руху в міжнародному спорті та досліджено розвиток дефлімпійскього і
паралімпійського руху в Україні.
Ключові слова: історія, дефлімпійський рух, паралімпійський рух.
Аннотация. В статье проанализировано место дефлимпийского и
паралимпийского движения в международном спорте и исследовано развитие
дефлимпийского и паралимпийского движения в Украине.
Ключевые слова: история, дефлимпийское движение, паралимпийское
движение.
Annotation. In the article the place of Deflimpiс and Paralympics motion is analysed
in international sport and development of Deflimpiс and Paralympics motion is
investigational in Ukraine.
Key words: history, Deflimpiс motion, Paralympics motion.
ДЕФЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ
41. Бріскін Ю. А.
Спортсмени України у Дефлімпійських іграх / Ю. А. Бріскін // Педагогіка,
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб.
наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. , 2005. – № 21. – С. 21–31.
Анотація. У статті узагальнено історичні відомості про участь спортсменів
України у Дефлімпійських іграх та висвітлено їх основні результати.
Ключові слова: Дефлімпійські ігри, національна збірна команда України.

Аннотация. В статье обобщены исторические
сведения об участии
спортсменов Украины в Дефлимипйских играх и отражены их основные
результаты.
Ключевые слова: Дефлимпийские игры, национальнвя сборная команда
Украины.
Annotation. In the article historicfl information is generalized about participation of
sportsmen of Ukraine in the Deaflimpic Games and their basic results are reflected.
Key words: Deaflimpic Games, national team of Ukraine.
42. Лымарь О.
История развития дефлимпийского спорта (на примере лыжных гонок) /
О. Лымарь // Історія Олімпійського спорту України : матеріалм IV Всеукр.
студент. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2008. – С. 200–204.
Анотація. Визначені сучасні тенденції розвитку лижних гонок у програмі
Дефлімпійських ігор.
Ключові слова: дефлімпійський спорт, лижні гонки, історія.
Аннотация. Определены современные тенденции развития лыжных гонок в
программе Дефлимпийских игр.
Ключевые слова: дефлимпийский спорт, лыжные гонки, история.
Annotation. Modern progress of ski races trends are certain in Deflimpiс of games.
Key words: Deflimpiс sport, ski races, history.
43. Шульга Л.
Особенности планирования и подготовки к Дефлимпийским играм / Л. Шульга
// Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем
фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2005. – Вип.
4. – С. 114–116.
Анотація. Планування тренувальних навантажень повинне здійснюватися з
урахуванням специфічних особливостей організму плавців з вадами слуху.
Запропоновані засоби контролю повинні відповідати конкретному періоду
підготовки.
Ключові слова: Дефлімпійські ігри, особливості планування, підготовка.
Аннотация. Планирование тренировочных нагрузок должно осуществляться с
учетом специфических особенностей организма пловцов с недостатками
слуха. Предложенные средства контроля должны соответствовать
конкретному периоду подготовки.
Ключевые слова: Дефлимпийские игры, особенности планирования,
подготовка.
Annotation. Planning of the trainings loadings must be carried out taking into
account the specific features of organism of swimmers with the lacks of ear. The
offered controls must correspond to the concrete period of preparation.
Key words: Deflimpiс of game, planning features, preparation.

44. Шульга Л. М.
Подготовка пловцов с недостатками слуха к ХХ летним Дефлимпийским играм
/ Шульга Л. М. // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар.
наук. конгр. – К., 2005. – С. 534.
Анотація. Досліджено підвищення ефективності тренувальної і змагальної
діяльності плавців з вадами слуху шляхом удосконалення планування річної
підготовки у 4-річному циклі.
Ключові слова: плавці з вадами слуху, планування тренування, річна
підготовка.
Аннотация. Исследовано повышение эффективности тренировочной и
соревновательной деятельности пловцов с недостатками слуха путем
совершенствования планирования годичной подготовки в 4-летнем цикле.
Ключевые слова: пловцы с недостатками слуха, планирование тренировки,
годичная подготовка.
Annotation. The increase of efficiency of training and competition activity of
swimmers is investigational with not sufficiencies of ear by perfection of planning of
circannual preparation in the 4-years-old loop.
Key words: swimmers with the lacks of ear, planning of training, circannual
preparation.
ІНВАСПОРТ
45. Абалян А. Г.
Ретроспективный анализ становления спорта лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Российской Федерации / Абалян А. Г. // Адаптивная
физическая культура. – 2010. – № 1. – С. 5–8.
Анотація. У статті представлений ретроспективний аналіз розвитку в Росії
спорту осіб з обмеженими можливостями здоров'я. Виявлені основні етапи
формування паралімпійського руху в Росії. Встановлена закономірність
розвитку паралімпійського спорту в Росії як частини світового
паралімпійського руху. Досліджена зміна кількісного і якісного складу
дисциплін спорту осіб з обмеженими можливостями здоров'я в Росії.
Ключові слова: ретроспективний аналіз, особи з обмеженими можливостями
здоров'я, паралімпійські види спорту.
Аннотация. В статье дан ретроспективный анализ развития в России спорта
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Выявлены основные этапы
формирования паралимпийского движения в России. Установлена
закономерность развития паралимпийского спорта в России как части
мирового паралимпийского движения. Исследовано изменение количественного
и качественного состава дисциплин спорта лиц с ограниченными
возможностями здоровья в России.
Ключевые слова: ретроспективный анализ, лица с ограниченными
возможностями здоровья, паралимпийские виды спорта.
Annotation. This paper presents a retrospective analysis of the development of sport
in Russia, people with disabilities. The main stages of the Paralympic movement in
Russia. The regularity of Paralympic sport in Russia as part of the world Paralympic

movement. Investigated changes in quantitative and qualitative composition of the
disciplines of sports persons with disabilities in Russia.
Key words: retrospective analysis, persons with disabilities, the Paralympic sports.
46. Адирхаєв С.
Науково-методичне обґрунтування спортивного руху серед студентів з
особливими потребами – як нового напряму розвитку спорту в Україні /
С.Адирхаєв, М.Житовоз // Молода спортивна наука України : зб.наук. пр. з
галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 10–12.
Анотація. В роботі представлені дані, що висвітлюють сучасний стан
спортивної діяльності серед студентів-спортсменів з особливими потребами в
Україні. Приведені перші конкретні кроки щодо розвитку цього напряму як на
національному так і на всесвітньому рівні.
Ключові слова: спортивний рух, студенти-спортсмени з особливими
потребами.
Аннотация. В работе представлены данные, которые отражают
современное состояние спортивной деятельности среди студентов-инвалидов
в Украине. Приведены первые результаты исследований, проведенных в этом
направлении.
Ключевые
слова:
спортивное
движение,
студенты-спортсмен
с
ограниченными возможностями.
Annotation. Information which reflect the modern state of sporting activity among
students-invalids in Ukraine is in-process presented. The first results of researches,
conducted in this direction are resulted.
Key words: sporting motion, student-sportsman with the limited possibilities.
47. Бабич Н. Л.
Емоційно-вольове забезпечення спортивної діяльності плавців із вадами
розумового та фізичного розвитку / Бабич Н. Л. // Вісник Чернігівського держ.
пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чергнігів,
2008. – Вип. 55, т. 2. – С. 202−206.
Анотація. У статті проаналізовані наукові підходи до різних аспектів
психологічного забезпечення підготовки спортсменів, зокрема, розглянуто
особливості емоційно-вольового, забезпечення спортивної діяльності плавців із
вадами розумового та фізичного розвитку.
Ключові слова: психологічне забезпечення, емоційно-вольове забезпечення.
Аннотация. В статье проанализированы научные подходы к разным аспектам
психологического обеспечения подготовки спортсменов, в частности,
рассмотрены особенности эмоционально-волевого, обеспечение спортивной
деятельности пловцов с нарушениями умственного и физического развития.
Ключевые слова: психологическое обеспечение, эмоционально-волевое
обеспечение.
Annotation. In the article si approaches to different aspects of the psychological
providing of preparation of sportsm analyzed, in particular, features of the
emotional-volitional providing of sporting activity of sun with violations of intellect.
Key words: psychological providing, emotional-volitional providing.

48. Бабич Н. Л.
Особливості психічного та соціального розвитку осіб з вадами інтелекту /
Бабич Н. Л. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. − № 7. –
С. 22–25.
Анотація. У статті охарактеризовано особливості психічного та соціального
розвитку дітей і підлітків з вадами розумового та фізичного розвитку;
визначено характер порушень їхньої пізнавальної та емоційної сфери,
встановлена спільність патогенетичних розладів дрібної моторики рук і
мовленнєвих функцій, доведена можливість психосоціального розвитку осіб з
вадами розумового та фізичного розвитку під впливом занять фізичною
культурою та спортом корекційної спрямованості.
Ключові слова: олігофренія, психічні функції, пізнавальна діяльність, розумова
відсталість, динаміка психічного розвитку.
Аннотация. В статье раскрыты особенности психического развития
умственно отсталых детей, проанализированы основные нарушения
познавательной
и
эмоциональной
сферы,
определена
общность
патогенетических нарушений мелкой моторики рук и речевых функций лиц с
разными формами умственной отсталости, доказана возможность их
психосоциального развития под воздействием занятий физической культурой и
спортом коррекционной направленности.
Ключевые слова: олигофрения, психические функции, познавательная
деятельность, умственная отсталость, динамика психического развития.
Annotation. In the article the dynamics of psychical development is described
mentally backward, basic violations of cognitive and emotional sphere are definite,
community of pat genetic disorders of shallow is set motion hands and speaking
functions of persons with different forms of mental backwardness, possibility of
psychosocial development of persons is led to with the lacks of mental and physical
development under act of employments by a physical culture and sport of correction
orientation.
Key words: psychical functions, cognitive activity, mental backwardness, dynamics of
psychical development.
49. Бабич Н.
Формування вольової сфери спортсменів із вадами інтелекту / Н. Бабич //
Проблеми формування здорового способу життя молоді : матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф. студ., магістр. та асп. – Л., 2007. – С. 252–253.
Анотація. Аналіз дослідження показує, що розумова відсталість проявляється
в неузгодженості взаємодії між інтелектуальними та афективними
процесами. Діти та підлітки з вадами інтелекту характеризуються
нездатністю до регуляції власної поведінки, їм притаманна імпульсивна
поведінка, нездатність до управління власними емоціями, низька
усвідомленість власних переживань, нездатність до підпорядковування їхнього
інтелекту, стереотипність реакцій.
Ключові слова: вади інтелекту, психічний, соціальний розвиток.

Аннотация. Анализ исследования показывает, что умственная отсталость
проявляется в несогласованности взаимодействия между интеллектуальными
и аффектными процессами. Дети и подростки с недостатками интеллекта
характеризуются неспособностью к регуляции собственного поведения, им
присущее импульсивное поведение, неспособность к управлению собственными
эмоциями, низкая осознанность собственных переживаний, неспособность к
подчинению их интеллекта, стереотипность реакций.
Ключевые слова: недостатки интеллекта, психическое, социальное развитие.
Annotation. The analysis of research shows that a mental backwardness shows up in
inconsistency of co-operation between intellectual and affect processes. Children and
teenagers flawy intellect are characterized by inability to adjusting of own conduct,
by him inherent impulsive conduct, inability to the management own emotions, low
realized of the own experiencing, inability to the submission of their intellect,
stereotype of reactions.
Key words: defects of intellect, psychical, social development.
50. Бакуленко И. Н.
Чемпионат России по бочче / Бакуленко И. Н. // Адаптивная физическая
культура. – 2010. – № 2. – С. 37–38.
Анотація. У Москві відбувся Чемпіонат країни по грі бочче серед осіб з
ураженнями опорно-рухового апарату. Проаналізований хід Чемпіонату і
названі переможці.
Ключові слова: Чемпіонат Росії по бочче, призерки.
Аннотация. В Москве состоялся Чемпионат страны по игре бочче среди лиц с
поражениями опорно-двигательного аппарата. Проанализирован ход
Чемпионата и названы победители.
Ключевые слова: Чемпионат России по бочче, призеры.
Annotation. In Moscow Championship of country took place on the game of бочче
among persons with the defeats of locomotorium. Motion of Championship is
analysed and winners are adopted.
Keywords: Championship of Russia on бочче, prizewinners.
51. Байкіна Н. Г.
Методика викладання фізичної культури та спорту інвалідів : навч. посіб. для
студ. ф-ту фіз. виховання і вчителів-дефектологів, тренерів з інвалідного спорту
/ Н. Г.Байкіна, Я. В. Крет, Д. О. Силантьєв. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 86 с.
Анотація. У посібнику об’єднано досить розрізнені інформаційні потоки щодо
використання засобів і методів фізичної культури, компонентів здорового
способу життя для комплексної реабілітації інвалідів і їх спеціальної
інтеграції.
Ключові слова: комплексна реабілітація інвалідів.
Аннотация. В пособии объединены достаточно различные информационные
потоки об использовании средств и методов физической культуры,
компонентов здорового образа жизни для комплексной реабилитации
инвалидов и их специальной интеграции.
Ключевые слова: комплексная реабилитация инвалидов.

Annotation. Fairly odd information streams dealing with utilization of physical
education means and methods, components of healthy way of life for complex
rehabilitation of handicapped and their special integration are being amalgamated in
the manual.
Key words: complex rehabilitation of handicapped.
52. Байкина Н. Г.
Основы инвалидного спорта : учеб. пособие для студ. ф-та физ. воспитания,
учителей-дефектологов и тренеров по инвалидному спорту / Н. Г. Байкина,
Я. В. Крет . – Запорожье : ЗГУ, 2002. – 58 с.
Анотація. Розкрито питання особливостей спортсменів-інвалідів, наведена
характеристика особливостей методики навчання фізичних вправ та надано
практичні рекомендації вчителям, тренерам з інвалідного спорту для
здійснення навчально-тренувального процесу з інвалідами-спортсменами.
Ключові слова: глухі школярі, сліпі діти, діти-інваліди, інваліди-спортсмени.
Аннотация. Раскрыты вопросы особенностей методики обучения физическим
упражнениям, определены средства и методы спортивной подготовки.
Приведены практические рекомендации учителям, родителям, воспитателям,
тренерам по инвалидному спорту по осуществлению учебно-тренировочного
процесса с инвалидами-спортсменами.
Ключевые слова: глухие школьники, слепые дети, дети-инвалиды, инвалидыспортсмены.
Annotation. Questions dealing with handicapped sportsmen peculiarities have been
revealed, characteristics of peculiarities of physical exercises teaching method’s and
practical recommendations for teachers, coaches in sport of handicapped for
implementation of educational and training process with handicapped sportsmen is
being presented.
Key words: deaf schoolchildren, blind children, handicapped children, invalidssportsmen.
53. Бандура С.
Сучасні проблеми спорту інвалідів / С. Бандура // Спорт, наука на рубежі
століть : тези доп. ІІ Міжнар. наук. конф. студ. – К., 2000. – С. 188–189.
Анотація. Статистика показує, що в Україні є понад три мільйони інвалідів і
їх кількість постійно збільшується.
Ключові слова: інваліди, адаптація інвалідів, статистика.
Аннотация. Статистика показывает, что в Украине существует более трех
миллионов инвалидов и их количество постоянно увеличивается.
Ключевые слова: инвалиды, адаптация инвалидов, статистика.
Annotation. The analysis of statistic shows, that there are more than 3 million of
handicapped in Ukraine and their number is constantly increasing.
Key words: invalids, handicapped in Ukraine, statistics.

54. Бас О.
Адаптація спортивної інфраструктури до потреб неповносправних / Ольга Бас //
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту.
– Л., 2003. – Вип. 7, т. 1. – С. 335–338.
Анотація. Вивчено інфраструктуру спортивних споруд міста Львова та
рівень їх адаптованості до потреб неповносправних.
Ключові слова: спорт неповносправних, спортивні споруди.
Аннотация. Изучена инфраструктура спортивных сооружений города Львова
и уровень их адаптированности к потребностям инвалидов.
Ключевые слова: инвалидный спорт, спортивные сооружения.
Annotation. All the sport facilities have to be building considering possibilities of
their use by handicapped.
Key words: sport invalids, sporting buildings.
55. Бас О.
Соціальні проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи з
інвалідами в Україні / О. Бас // Фізична культура, спорт та здоров’я : зб. наук.
ст. – Х., 2002. – С. 24–25.
Анотація. Вивчено соціальне середовище інваспорту.
Ключові слова: спорт неповносправних, інваспорт.
Аннотация. Изучена социальная среда инваспорта.
Ключевые слова: спорт инвалидов, инваспорт.
Annotation. Social environment of sport of handicapped has been studied.
Key words: sport of handicapped, invasport.
56. Білий Т.
Футбол інвалідів України / Тарас Білий, Віктор Строкатов // Проблеми
активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр.
наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 144–146.
Анотація. Показано, що головна мета розвитку футболу в Україні –
забезпечити його масовість, використовуючи футбол, як засіб ефективніої
реабілітації здоров’я інвалідів.
Ключові слова: інваліди, футбол, Україна.
Аннотация. Показано, что главная цель развития футбола в Украине
обеспечить его массовость, используя футбол, как средство ефективной
реабилитации здоровья инвалидов.
Ключевые слова: инвалиды, футбол, Украина.
Annotation. It is rotined that primary objective of development of football in Ukraine
to provide his mass character, using football, as mean of ефективніої rehabilitation
of здоровя invalids.
Key words: invalids, football, Ukraine.
57. Бойко Г. М.
Визначення ефективності функціонування групового суб’єкта спортивної
діяльності у спорті інвалідів / Бойко Г. М. // Слобожанський науковоспортивний вісник : [зб. наук. пр.]. – Х., 2009. – № 2. –С. 129–132.

Анотація. У статті наведено результати визначення ефективності системи
психолого-педагогічної супроводжувальної діяльності спортсменів-інвалідів
високої кваліфікації за критерієм ефективності функціонування різних
суб'єктів спортивної діяльності, специфічних для спорту інвалідів. Обраний
критерій відображає особливості організації психолого-педагогічного
супроводу тренувальної та змагальної діяльності спортсменів, що дозволяє
зробити висновок щодо ефективності професійної взаємодії суб'єктів
спортивної діяльності, які залучені до підготовки та забезпечення участі
спортсменів у змаганнях.
Ключові слова: ефективність, інтегральний критерій, спортсмени-інваліди,
спортивна діяльність, груповий суб'єкт.
Аннотация. Критерий эффективности взаимогрупповых субъектов
спортивной деятельности отображает особенности организации психологопедагогического сопровождения спортсменов-инвалидов и позволяет говорить
о степени эффективности профессионального взаимодействия спортсменов с
другими субъектами спортивной деятельности, которые обеспечивают
подготовку и участие спортсменов в соревнованиях.
Ключевые слова: эффективность, интегральный критерий, спортсменыинвалиды, спортивная деятельность,, групповой субъект.
Annotation. The criterion of efficiency of professional interaction of group subjects
of sports activity displays features of the organization of psychological-pedagogical
support of sportsmen-disables and allows speaking about degree of effeciency of
professional interaction of sportsmen with other subjects of sports activity who
provide preparation zipatson of sportsmen in competitions.
Key words:. efficiency, integrated criterion, sportsmen-disables, sports activity,
support, the group subject.
58. Бойко Г. М.
Вплив сенсорних, моторних та інтелектуальних порушень на здатність
особистості до самореалізації у спортивній діяльності / Г. М. Бойко // Проблеми
фізичного здоров’я фахівців ХХІ століття : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ.
конф. – Кіровоград, 2009. – С. 10–13.
Анотація. У статті здійснено теоретичний аналіз впливу порушень
сенсорного, моторного та розумового розвитку на здатність плавців, задіяних
у паралімпійському спорті, до найвищого рівня самореалізаціїу спортивній
діяльності.
Ключові слова: спортсмени-інваліди, плавці, спортивна діяльність, психіка,
розвиток, соматичні порушення.
Аннотация. В статье осуществлен анализ влияния нарушений сенсорного,
моторного и умственного развития на возможности пловцов высокой
квалификации к самореализации в спортивной деятельности.
Ключевые слова: спортсмены-инвалиды, пловцы, спортивная деятельность,
психика, развитие, соматические нарушения.
Annotation. In the article the influence of touch, movement and intellectual
infringements development on possibility of swimmers of high qualification to selfrealization in sports activity is analysed.

Key words: sportsmen-invalids, swimmers, sports activity, mentality, development,
somatic infringements.
59. Бойко Г.
Дослідження структури мотивації плавців високої кваліфікації різних нозологій
/ Г. Бойко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 1. – С.
77–85.
Анотація. Розглянута проблема особливостей мотиваційної сфери плавців
високої кваліфікації, виявлені тенденції, що визначають залежність рівня
спортивної майстерності плавців з порушеннями зору і опорно-рухового
апарату і мотиваційних тенденцій прагнення до успіху й уникнення невдачі.
Розглянута проблема конфлікту мотивів спортивної діяльності з позицій
раціональності, проаналізована структура мотивації спортивної діяльності
плавців високої кваліфікації з порушенням зору і опорно-рухового апарату.
Ключові слова: плавці високої кваліфікації, проблема конфліктів, структура
мотивації.
Аннотация. Рассмотрена проблема особенностей мотивационной сферы
пловцов высокой квалификации, выявлены тенденции, определяющие
зависимость уровня спортивного мастерства пловцов с нарушениями зрения и
опорно-двигательного аппарата и мотивационных тенденций стремления к
успеху и избегания неудачи. Рассмотрена проблема конфликта мотивов
спортивной деятельности с позиций рациональности, проанализирована
структура мотивации спортивной деятельности пловцов высокой
квалификации с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова: пловцы высокой квалификации, проблема конфликтов,
структура мотивации.
Annotation. The problem of motivational features in elite swimmers has been
considered. The tendencies defining dependence of the sports skill level in swimmers
with disorders of locomotor apparatus and vision upon motivational tendencies of the
drive for success have be^n revealed. The problem of conflict of sport activity motives
has befen considered from rationality positions and the structure of sports activity
motivation for elite swimmers, having vision and locomotor disorders, has been
analyzed.
Key words: swimmers with disorders of locomotor, problem of conflict, motives has
befen.
60. Бойко Г.
Концептуальні засади системи супроводу підготовки спортсменів-інвалідів
високої кваліфікації / Г. Бойко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр.
з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 23–28.
Анотація. Психолого-педагогічний супровід підготовки спортсменів-інвалідів
різних нозологічних груп розглядається як гармонійне поєднання індивідуальних
і суспільних домагань основних суб'єктів спортивної діяльності, що спрямовані
на зростання рівня особистісного та соціального розвитку, спортивної
майстерності атлетів з вадами зору, опорно-рухового апарату, розумовими
та фізичними вадами, забезпечення високої стабільності їхніх виступів у

змаганнях. Визначено ключові принципи системи, суб'єктів, мету та
очікуваний результат її впровадження.
Ключові слова: спорт інвалідів, спортсмени-інваліди, нозологічні групи,
підготовка, психолого-педагогічний супровід підготовки.
Аннотация.
Психолого-педагогическое
сопровождение
подготовки
спортсменов-инвалидов различных нозологических групп рассмотрено как
гармоничное соединение личностных и социальных притязаний основных
субъектов спортивной деятельности, что направлены на повышение уровня
индивидуального и социального развития, спортивного мастерства атлетов с
нарушениями функций зрения, опорно-двигательного аппарата, недостатками
умственного и физического развития, 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.
Annotation. 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 vehicle, 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,
psychological-pedagogical accompaniment of preparation.
61. Бойко Г. М.
Критерії ефективності системи психолого-педагогічного супроводу спортивної
діяльності спортсменів-інвалідів / Бойко Г. М. // Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за
ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2009. − № 7. – С. 22–26.
Анотація. У статті представлено методику визначення ефективності
системи
психолого-педагогічного
супроводу
спортивної
діяльності
висококваліфікованих спортсменів-інвалідів.
Ключові слова: спортсмени-інваліди, ефективність, психолого-педагогічний
супровід.
Аннотация. В статье представлена методика определения эффективности
системы психолого-педагогического сопроводжения спортивной деятельности
высококвалифицированных спортсменов-инвалидов.
Ключевые слова: спортсмены-инвалиды, эффективность, психологопедагогическое сопровождение.
Annotation. In the article is presented the characteristic of integrated criterion of
definition of a system effectiveness of phychology-pedagogical support of sports
activity of highly skilled sportsmen-disables.
Key words: sportsmen-disables, effectiveness, phychology-pedagogical support.

62. Бойко Г. М.
Особливості супроводу змагальної діяльності спортсменів–інвалідів /
Бойко Г. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту. – 2009. − № 9. – С. 18–23.
Анотація. Проаналізовано загальні закономірності, визначено особливості та
фазовий склад змагальної діяльності плавців високої кваліфікації, задіяних у
паралімпійському спорті. З урахуванням особливостей структури змагальної
діяльності плавців різних нозологій визначено особливості психологопедагогічного супроводу змагальної діяльності спортсменів-інвалідів у
передстартовій, змагальній фазі та фазі післядії, що реалізується в умовах
узгодженої взаємодії групового суб′єкта спортивної діяльності, специфічного
для спорту інвалідів.
Ключові слова: змагальна діяльність, структура, плавці.
Аннотация. Определены общие закономерности, особенности структуры и
фазового характера соревновательной деятельности пловцов высокой
квалификации в паралимпийском спорте. С учетом выявленных особенностей
структуры соревновательной деятельности пловцов различных нозологий,
определены
особенности
психолого-педагогического
сопровождения
соревновательной деятельности спортсменов-инвалидов в предстартовой,
соревновательной фазе и фазе последействия в условиях согласованного
взаимодействия
группового
субъекта
спортивной
деятельности,
специфического для спорта инвалидов.
Ключевые слова: соревновательная деятельность, структура, пловцы.
Annotation. The general laws, features of structure and phasc character of
competitive activity of swimmers of high qualification in Paralympics sports are
defined. Taking into account the revealed features of structure of competitive activity
of swimmers various nosology, features of psychological-pedagogical support of
competitive activity of sportsmen-disables in a before starting, competitive phase and
a phase consequences in the conditions of the co-coordinated interaction of the
droup subject of sports activity specific to sports of invalids are defined.
Key words: competitive activity, structure, swimmen.
63. Бойко Г. М.
Психологічна класифікація спортсменів з вадами розумового та фізичного
розвитку / Бойко Г. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. ,
2006. − № 5. – С. 8–12.
Анотація. Організація та проведення змагань серед спортсменів з вадами
розумового та фізичного розвитку потребує обов'язкового проходження
процедури класифікації та розподілу спортсменів на функціональні класи
(класифікаційні групи). Ступінь об'єктивності психологічної класифікації
виступає ключовим критерієм забезпечення справедливого суперництва у
змаганнях спортсменів з різним ступенем ураження інтелекту та порушень
адаптативної поведінки.
Ключові слова: спортсмени-інваліди, змагання, психологічна класифікація,
класифікаційна група.

Аннотация. Организация и проведение спортивных соревнований среди
спортсменов с нарушением интеллекта требует прохождения процедуры
классификации с дальнейшим распределением спортсменов по функциональным
классам (классификационным группам). Степень объективности проведения
процедуры психологической классификации рассматривается как ключевой
критерий, который создает условия для справедливого соперничества
спортсменов с различной степенью нарушений интеллектуального развития и
социальной дезадаптации.
Ключевые слова: спортсмены-инвалиды, соревнования, психологическая
классификация, классификационная группа.
Annotation. Boyko G. Psychological classification of sportsmen with violations of
mental and physical development. Organization and holding sporting events among
sportsmen with violation of intellect requires passing of procedure classification with
the further distributing of sportsmen on functional classes (classification groups) The
degree of objectivity of conducting procedure of psychological classification is
considered as a key criterion which creates terms for the just rivalry of sportsmen
with different degree of violations of intellectual development and social adaptation.
Key words: sportsmen-disables, competition, psychological classification,
classification group.
64. Бойко Г. М.
Психологічне здоров’я як фактор успішної особистісної та професійної
самореалізації спортсменів–інвалідів / Бойко Г. М. // Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за
ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. − № 5. – С. 196–202.
Анотація. У статті проаналізовано зміст понятгя «психологічне здоров'я»,
визначено та охарактеризовано структурні компоненти психологічного
здоров'я, фактори ризику порушень психологічного здоров'я, обгрунтовано
вплив психологічного здоров'я на особистісний розвиток та успішність
професійної самореалізації спортсменів-інвалідів високої кваліфікації.
Ключові слова: психологічне здоров'я, психічний розвиток, особистісний
розвиток, спортсмени-інваліди, психологічна корекція.
Аннотация.
В
статье
проанализировано
содержание
понятия
«психологическое здоровье», определены и охарактеризованы структурные
компоненты психологического здоровья как фактор успешной личностной и
профессиональной самореализации спортсменов-инвалидов. В статье
представлены результаты теоретического анализа понятия «психологическое
здоровье», факторов риска его нарушений, обоснована взаимосвязь между
уровнем
психологического
здоровья,
личностным
развитием
и
профессиональной
самореализацией
спортсменов-инвалидов
высокой
квалификации.
Ключевые слова: психологическое здоровье, психическое развитие, личностное
развитие, спортсмены-инвалиды, психологическая коррекция.
Annotation. In the article maintenance of понятгя is analysed «psychological
health», certainly and structural компоненты is described psychological здоров’я
factor of successful personality and professional self-realization of sportsmen-

invalids. The results of theoretical analysis of concept «Psychological health» are
presented in the article, factors of risk of his violations, intercommunication between
the level of psychological health is grounded, by personality development and
professional self-realization of sportsmen-invalids of high qualification.
Key words: psychological health, psychical development-personality development,
sportsmen with disability psychological correction.
65. Бойко Г.
Самооцінка спортсменів–інвалідів: теоретичний аналіз / Г. Бойко // Теорія і
методика фізичного виховання і спорту. – 2007. − № 2. – С. 87–91.
Анотація. Розглянута проблема ролі самооцінки в структурі особи,
проаналізований взаємозв'язок її основних компонентів, охарактеризований
механізм дії, що визначає здібність спортсменів-інвалідів до самореалізації.
Ключові слова: самооцінка, спортсмени-інваліди, компоненти.
Аннотация. Рассмотрена проблема роли самооценки в структуре личности,
проанализирована взаимосвязь ее основных компонентов, охарактеризован
механизм действия, определяющий способность спортсменов-инвалидов к
самореализации.
Ключевые слова: самооценка, спортсмены-инвалиды, компоненты.
Annotation. The problem of role of self-appraisal in the structure of personality of
disabled sportsmen is considered, interrelation of its main components are defined,
and the mechanism of action, determining a capacity for personality self-realization
is described.Key words: self-appraisal, sportsmen-invalids, components.
66. Бойко Г.
Теоретичні засади і структура організації психологічного супроводу підготовки
спортсменів-інвалідів / Г. Бойко // Теорія і методика фізичного виховання і
спорту. – 2006. – № 4. – С. 81–84.
Анотація. Обгрунтована необхідність здійснення психологічного супроводу
підготовки спортсменів-інвалідів, сформульована гіпотеза дослідження,
представлена компонентна структура організації психологічного супроводу
підготовки спортсменів різних нозологічних груп. Дано визначення поняттям
"Психологічна готовність" і "психологічний супровід підготовки спортсменівінвалідів", розкрита сутність, визначені завдання психологічної допомоги і
психологічної підготовки.
Кючевиє слова: теоретичні положення, струткруа, організація, психологічний
елемент, спортсмени-інваліди.
Аннотация. Обоснована необходимость осуществления психологического
сопровождения подготовки спортсменов-инвалидов, сформулирована гипотеза
исследования,
представлена
компонентная
структура
организации
психологического сопровождения подготовки спортсменов различных
нозологических групп. Дано определение понятиям "психологическая
готовность" и "психологическое сопровождение подготовки спортсменовинвалидов", раскрыты сущность, определены задачи психологической помощи
и психологической подготовки.

Ключевые слова: теоретические положення, струткруа, организация,
психологический элемент, спортсмены-инвалиды.
Annotation. The article substantiates the need to provide psychological underpinning
for teaching sportsmen with disabilities. At also reveals both methodological
principles and practical aspects of their psychological training, highlights essential
meaning, of such notions as "psychological maturity", "psychological underpinning"
for teaching sportsmen with disabilities, specifies the aim, objectives and contents of
psychological teaching of sportsme
Key words: theoretical положення, струткруа, organization, psychological
element, sportsmen-invalids.
67. Бріскін Ю. А.
Базова термінологія інваспорту / Ю. А. Бріскін // Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. / за
ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. − № 19. – С. 3–7.
Анотація. У статті розглядаються історичні аспекти формування термінів
спорту інвалідів та обгрунтовуються дискретні та загальні поняття
інваспорту.
Ключові слова: спорт, Паралімпійські ігри, Дефлімпійські ігри, Ігри
Спеціальних Олімпіад.
Аннотация. В статье рассматриваются исторические аспекты
формирования терминов спорта инвалидов и обосновываются дискретные и
общие понятия инваспорта.
Ключевые слова: спорт, Паралимпийский спорт, Дефлимпийский спорт, Игры
Специальных Олимпиад.
Annotation. In the article the historical aspects of forming of terms of disabled sport
are examined and the discrete and commons concepts of disadled sport are
grounded.
Key words: sport, Paralympic games, Deaflimpic Games, Special Olympic Games.
68. Бріскін Ю.
Базова термінологія спорту неповносправних / Ю. Бріскін // Оздоровча і
спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л., 2003. – Вип. 1. – С.
17−20.
Анотація. Структурними складовими спорту неповносправних у межах
олімпійського руху є Паралімпійські ігри, Дефлімпійські ігри та Ігри
Спеціальних Олімпіад.
Ключові слова: термінологія спорту неповносправних.
Аннотация. К структурным составляющим спорта инвалидов в олимпийском
спорте относятся Паралимпийские игры, Дефлимпийские игры и Игры
Специальных Олимпиад.
Ключевые слова: терминология спорта инвалидов.
Annotation. Structural components of sport of handicapped in the frames of Olympic
movement are Paralympic Games, Deaflimpic Games and Special Olympiads Games.
Key words: sport of handicapped terminology.

69. Бріскін Ю. А.
Ігри інвалідів у системі міжнародного олімпійського руху: загальна
періодизація / Ю. А. Бріскін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова.
– Х., 2006. – № 2. – С. 17–22.
Анотація. У статті представлено періодизацію ігор інвалідів на основі
комплексного аналізу кількості їх учасників та особливостей діяльності
організаційних структур спорту інвалідів на різних етапах їх розвитку.
Ключові слова: ігри інвалідів, періодизація.
Аннотация. В статье представлена периодизация игр инвалидов на основе
комплексного анализа количества их учасников и особенностей деятельности
организационных структур спорта инвалидов на различных этапах их
развития.
Ключевые слова: игры инвалидов, периодизация.
Annotation. In the article the division into the periods of games for disabled is
represented on the basis of complex analysis of amount of their participants and
activities features of organizational structures of sport for disabled on the different
stages of their development.
Key words: games for disabled, division into periods.
70. Брискин Ю.
Идеи олимпизма в спорте инвалидов / Юрий Брискин, Алина Передерий //
Наука в олимпийском спорте. – 2007. – № 2. – С. 137–141.
Анотація. Розглянуто реалізацію концепції олімпізму в світоглядних основах
спорту інвалідів (паралімпійського, дефлімпійського спорту і Спеціальних
Олімпіад).
Ключові слова: олімпізм, спорт інвалідів, паралімпійський спорт,
дефлімпійський спорт, Спеціальні Олімпіади.
Аннотация. Рассмотрена реализация концепции олимпизма в основах спорта
инвалидов (паралимпийского, дефлимпийского спорта и Специальных
Олимпиад).
Ключевые слова: олимпизм, спорт инвалидов, паралимпийский спорт,
дефлимпийский спорт, Специальные Олимпиады.
Annotation. The realization of the Olympic concept in worldviews bases of sport of
disabled (Paralympic sport, Deaflympics sport and Special Olympics) is examined.
Key words: the Olympic, Paralympic sport, Deaflympics sport, Special Olympics.
71. Бріскін Ю.
Олімпійський спорт інвалідів – феномен ХХ століття / Юрій Бріскін //
Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр.
– Рівне, 2006. – Вип. 4. – С. 288–295.
Анотація. У статті розглядаються особливості функціонування та тенденції
розвитку основних складових Олімпійського руху інвалідів – Паралімпійського
руху, Дефлімпійського руху та Спеціальних Олімпіад.

Ключові слова: спорт інвалідів, Паралімпійський рух, Дефлімпійський рух,
Спеціальні Олімпіади.
Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования и
тенденции развития основных составляющих Олимпийского движения
инвалидов – Паралимпийского движения, Дефлимпийского движения и
движения Специальных Олимпиад.
Ключевые слова: спорт инвалидов, Паралимпийское движение, Дефлимпийское
движение, Специальные Олимпиады.
Annotation. In the article the features of functioning and progress trend of basic
constituents of Olympic motion of invalids are exsamined are Paralympic motion,
Deaflympic motion and Special Olympicss.
Key words: sport of invalids, Paralympic motion, Deaflympic motion, Special
Olympicss.
72. Бріскін Ю. А.
Спорт інвалідів : [підручник] / Ю. А. Бріскін. – К. : Олімп. література, 2006. –
262 с.
Анотація. У підручнику дано характеристику спорту інвалідів як складової
міжнародного олімпійського руху, окремих його складових – паралімпійського
спорту, дефлімпійського спорту та Спеціальних Олімпіад. Висвітлено історію
виникнення Паралімпійських, Дефлімпійських та Всесвітніх ігор Спеціальних
Олімпід і основні періоди їх розвитку. Наведено класифікації спортсменів,
програми та особливості проведення змагань інвалідів. Подано відомості про
розвиток спорту інвалідів в Україні.
Ключові слова: спорт інвалідів, історія, періоди розвитку.
Аннотация. В учебнике подана характеристика спорта инвалидов как
составляющей части международного олимпийского движения, отдельных ее
частей – паралимпийского спорта, дефлимпийского спорта и Специальных
Олимпиад. Проанализирована история возникновения Паралимпийских,
Дефлимпийских и Всемирных игр Специальных Олимпиад, а также основные
периоды их развития. Наведена классификация спортсменов, программы и
особенности проведения соревнований инвалидов. Поданы данные о развитии
спорта инвалидов в Украине.
Ключевые слова: спорт инвалидов, история, периоды развития.
Annotation. In the textbook there is given the claracteristic description of sport
invalids as a component of International Olympic movement and its individual
components-paralympic sport, Deflympic sport and Special Olympic. There is
reported the history of rising the Paralympic, Deflympic sport and World games
Special and main periods of their development. It is given the sportsmen
classification, programmes and pecularities of holding theinvalids competition. There
is the information about the sport development of invalids in Urraine.
Key words: sport invalids, history, period of their development.
73. Бріскін Ю. А.
Спорт інвалідів у міжнародному олімпійському русі : [монографія] /
Ю. А. Бріскін. – Л. : Край, 2006. – 346 с., іл.

Анотація. У монографії викладено результати досліджень спортивних
змагань інвалідів у міжнародному олімпійському русі; філософії, генези та
організаційної структури інваспорту; класифікацій, особливостей проведення
змагань та підготовки спортсменів у Паралімпійському і Дефлімпійському
спорті та Спеціальних Олімпіадах. Висвітлено основні тенденції розвитку
спорту інвалідів.
Ключові слова: організаційна структура інваспорту; проведення змагань та
підготовка спортсменів у Паралімпійському і Дефлімпійському спорті та
Спеціальних Олімпіадах.
Аннотация. В монографии изложены результаты исследований спортивных
соревнований инвалидов в международной Олимпийской
системе;
организационной
структуре
инваспорта;
особенностях
проведения
соревнований и подготовки спортсменов в Паралимпийском, Дефлимпийском
спорте и Специальных Олимпиадах.
Ключевые слова: организационная структура инваспорта, проведение
соревнований и подготовка спортсменов в Паралимпийском, Дефлимпийском
спорте и Специальных Олимпиадах.
Annotation. There are stated given the result of the investigation of the invalid’s
sports competitionsin the International Olympic system, in philosophy, genesis and
organizational structure of invasport; the classification, pecularities of holding the
competition and pregaration the sportsmen in Paralympic and Deaflimpic sport and
Special Olympic.
Key words: organizational structure of invasport, pregaration the sportsmen in
Paralympic sport, Deaflimpic sport and Special Olympic.
74. Бріскін Ю. А.
Спорт інвалідів в параолімпійському русі / Ю. А. Бріскін // Педагогіка,
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб.
наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2000. − № 8. – С. 24–29.
Анотація. Олімпійський рух складається з двох взаємопов’язаних самостійних
підрозділів: Олімпійські ігри та Параолімпійські ігри, пов'язані з комплексними
спортивними змаганнями, які проводяться під патронатом Міжнародного
олімпійського комітету.
Ключові слова: олімпійський рух, параолімпійський рух, спорт інвалідів.
Аннотация. Олимпийское движение состоит из двух взаимосвязанных
самостоятельных подразделов: собственно олимпийского движения,
непосредственно связанного с Олимпийскими играми; Параолимпийского
движения, связанного с комплексными спортивными соревнованиями (играми)
национального, регионального, континентального и всемирного характера,
которые проводяться под патронатом Международного олимпийского
комитета.
Ключевые слова: олимпийское движение, параолимпийское движение, спорт
инвалидов.
Annotation. The Olympic moving breaks down under two associated independent
subsections: properly Olympic moving, immediately related to Olympic games;
Paralympic moving, related to complex sporting emulations (by games) of national,

regional, continental and world nature, which take under patronaten of International
Olympic Committee.
Key words: sport invalids, Paralympic moving.
75. Бріскін Ю.
Специфіка використання сенсомоторного методу розвитку бистрості реагувань
спортсменів з церебральним паралічем / Юрій Бріскін, Аліна Передерій //
Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К.,
2005. – С. 504.
Анотація. Встановлена тенденція до покращення показників рухової реакції
спортсменів з церебральним паралічем після застосування модифікованого
сенсомоторного методу.
Ключові слова: спортсмени з церебральнім паралічем, сенсомоторний метод,
спорт інвалідів.
Аннотация. Установлена тенденция улучшения показателей двигательной
реакции спортсменов с церебральным параличем после применения
модицифированного сенсомоторного метода.
Ключевые слова: спортсмены с церебральным параличем, сенсомоторный
метод, спорт инвалидов.
Annotation. It is established the tendency as to the improvement the indices of
sportsmen’s rfferent reaction of cerebral palsy affer uning the modyfyng sensemotor
method.
Key words: sportsmen of cerebral palsy, modyfyng sensemotor method, sport
invalids.
76. Бріскін Ю. А.
Теоретико-методичні основи спорту інвалідів як складової міжнародного
олімпійського руху : автореф. дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту :
[спец.] 24.00.01 ,,Олімпійський і професійний спорт” / Бріскін Юрій
Аркадійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2007.– 41 с.
Анотація. Розроблено концептуальне підґрунтя спорту інвалідів як соціально
значущої галузі; окреслено його мету, основні загальні завдання, принципи та
соціальні функції. Визначено структуру проблемного поля та створено модель
системи знань про спорт інвалідів як складову міжнародного олімпійського
руху. Здійснено комплексне змістовно-інформаційне наповнення моделі
системи знань про спорт інвалідів; розроблено концепцію навчальної
дисципліни „Спорт інвалідів”, структуру та зміст, навчальні та робочі
програми навчальних дисциплін „Паралімпійський спорт” та „Адаптивний
спорт. Спеціальні Олімпіади”.
Ключові слова: Міжнародний олімпійський рух, Паралімпійські ігри,
Дефлімпійські ігри, Спеціальні Олімпіади.
Аннотация. Разработаны концептуальные основы спорта инвалидов как
социально значимой отрасли, создана модель системы знаний о спорте
инвалидов и осуществлено ее содержательно-информационное наполнение.
Ключевые слова: Международное олимпийское движение, Паралимпийские
игры, Дефлимпийские игры, Специальные Олимпиады.

Annotation. The investigations ascertained that sports movement of invalids is a
structural compontnt of modern international Olympic movement and it includes sbch
universal complex competitions for invalids recognized by IOC as Paralympics,
Deaflympics Games and Special Olympic Games. Names of these competitions reflect
an effort to associate their activity with the Olympic one.
Key words: International Olympic movement, Paralympic Games, Deaflympics
Games, Special Olympic.
77. Бріскін Ю. А.
Феномен ХХ століття – Олімпійський спорт інвалідів / Ю. А. Бріскін //
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л. : Кварт,
2005. – С. 6–23.
Анотація. У статті розглядаються особливості функціонування та тенденції
розвитку основних складових Олімпійського руху інвалідів – Паралімпійського
руху, Дефлімпійського руху та руху Спеціальних Олімпіад.
Ключові слова: спорт інвалідів, Паралімпійський рух, Дефлімпійський рух,
Спеціальні Олімпіади.
Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования и
тенденции развития основных составляющих Олимпийского движения
инвалидов – Паралимпийского движения, Дефлимпийского движения и
движения Специальных Олимпиад.
Ключевые слова: спорт инвалидов, Паралимпийское движение, Дефлимпийское
движение, Специальные Олимпиады.
Annotation. In the article the features of functioning and progress trend of basic
constituents of Olympic motion of invalids are exsamined are Paralympic motion,
Deaflympic motion and Special Olympicss.
Key words: sport of invalids, Paralympic motion, Deaflympic motion, Special
Olympics.
78. Бріскін Ю. А.
Особливості базової термінології інваспорту / Ю. А. Бріскін, С. Ф. Матвєєв //
Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К.,
2005. – С. 501.
Анотація. Структурними складовими спорту неповносправних у межах
олімпійського руху є Паралімпійські ігри, Дефлімпійські ігри та Ігри
Спеціальних Олімпіад.
Ключові слова: спорт інвалідів, Спеціальні Олімпіади, Паралімпійські ігри,
Дефлімпійські ігри.
Аннотация. Структурными составляющими спорта инвалидов в олимпийском
движении являются Паралимпийские игры, Дефлимпийские игры и Игры
Специальных Олимпиад.
Ключевые слова: спорт инвалидов, Паралимпийские игры, Дефлимпийские
игры, Игры Специальных Олимпиад.
Annotation. Structural components of sport of handicapped in the frames of Olympic
movement are Paralympic Games, Deaflimpic Games and Special Olympiads Games.

Key words: sport invalids, Paralympic Games, Deaflimpic Games, Special
Olympiads Games.
79. Бріскін Ю. А.
Спорт інвалідів як складова профільної освіти за напрямом „Спорт” / Юрій
Бріскін, Аліна Передерій // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. –
2009. – № 2. – С. 3–10.
Анотація. Розглянуто концептуальні основи впровадження в систему
утворення навчальних дисциплін відносно спорту інвалідів як складової
міжнародного олімпійського руху.
Ключові слова: спорт інвалідів, профільна освіта, концептуальні основи.
Аннотация. Рассмотрены концептуальные основы внедрения в систему
образования учебных дисциплин относительно спорта инвалидов как
составляющей международного олимпийского движения.
Ключевые слова: спорт инвалидов, профильное образование, концептуальные
основы.
Annotation. The paper deals with conceptual bases of introduction of educational
disciplines into the system of education relative to sport of invalids as a constituent of
international Olympic motion.
Key words: sport of invalids, type education, концептуальне bases.
80. Брискин Ю.
Тенденции развития спорта инвалидов в системе международного
олимпийского движения / Юрий Брискин // Наука в олимпийском спорте. –
2006. – № 1. – С. 23–30.
Анотація. Розглядаються особливості формування програм змагань,
особливості функціонування паралімпійського спорту, дефлімпійського спорту
та Спеціальних Олімпіад, тенденції розвитку спорту інвалідів у системі
міжнародного олімпійського руху.
Ключові слова: паралімпійський спорт, дефлімпійський спорт, Спеціальні
Олімпіади.
Аннотация. Рассматриваются особенности формирования программ
соревнований, особенности функционирования паралимпийского спорта,
дефлимпийского спорта и Специальных Олимпиад, тенденции развития спорта
инвалидов в системе международного олимпийского движения.
Ключевые слова: паралимпийский спорт, дефлимпийский спорт, Специальные
Олимпиады.
Annotation. Features of formibg competition programs and peculiarities of
functioning of Paralympic sport, Deaflympic sport and Special Olympics, trends of
sport of invalids’ development in the system of international Olympic movement are
considered.
Key words: Paralympic sport, Deaflympic sport, Special Olympics.

81. Бріскін Ю.
Еволюція спортивного візка / Юрій Бріскін, Аліна Передерій // Молода
спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л.,
2006. – Вип. 10, т. 3. – С. 125–134.
Анотація. У статті розглядаються історичні та функціональні аспекти
використання спортивних візків у Паралімпійському спорті.
Ключові слова: Паралімпійський спорт, спортивний візок.
Аннотация. В статье рассматриваются исторические и функциональные
аспекты использования спортивных колясок в Паралимпийском спорте.
Ключевые слова: Паралимпийский спорт, спортивные коляски.
Annotation. In the article the historical and functional aspects of the use of sporting
wheelchairs are examined in Paralympic sport.
Key words: Paralympic sport, sporting wheelchairs.
82. Брискин Ю. А.
Этап начальной спортивной подготовки инвалидов – коррекционнореабилитационная программа / Ю. А. Брискин // Физическое воспитание
студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ермакова. –
Х., 2005. – № 7. – С. 86–90.
Анотація. У статті розглядаються мета, завдання та ососбливості
підготовки спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату на етапі
початкової спортивної підготовки. Охарактеризовано рекомендаційні види
спорту, різновиди нетрадиційних змагань для спортсменів з травмами хреба
та спинного мозку.
Ключові слова: початкова спортивна підготовка, ураження опорно-рухового
апарату.
Аннотация. В статье рассматриваются цель, задания и особенности
подготовки спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата та
этапе
начальной
спортивной
подготовки.
Охарактеризированы
рекомендационные виды спорта, разновидности нетрадиционных соревнований
для спортсменов с травмами позвоночника и спинного мозга.
Ключевые слова: начальная спортивная подготовка, повреждения опорнодвигательного аппарата.
Annotation. In the given article the aim, the tasks, the peculiarities of training on the
correctional-rehabilitational program stage-bases of the sport training for sportsmen
with defects of supporting-moving apparatus are discussed. The recommended kinds
of sport, kinds of untraditional competitions between sportsmen with spinal card and
spinal backbone defects are characterized.
Key words: initial sport training, defects of supporting-moving apparatus.
83. Варв’янський С.
Соціально-гуманітарні й організаційні аспекти розвитку інвалідного спорту в
Україні / С. Варв’янський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. –
Х., 2002. − № 1. – С. 31–35.

Анотація. У статті висвітлено сучасний стан інвалідного спорту в Україні,
вивчено та проаналізовано фізкультурно-реабілітаційну і спортивну роботу з
неповносправними, а також участь спортсменів збірної України в
Параолімпійських іграх.
Ключові слова: інваліди, фізична активність, спорт, фізкультурнореабілітаційна та спортивна робота, Параолімпійські ігри.
Аннотация. В статье рассматривается современное состояние инвалидного
спорта
в
Украине,
изучена
и
проанализирована
физкультурнореабилитационная и спортивная работа с инвалидами, а также участие
спортсменов Украины в Параолимпийских играх.
Ключевые слова: инвалиды, физическая активность, спорт физкультурнореабилитационная и спортивная работа, Параолимпийские игры.
Annotation. In clause the modern state of invalid’s sports in Ukraine is shown, is
learnt and is analyzed to the sports rehabilitation and sports robot with the invalids
and also participation of the sportsmen of Ukraine on Paralympics games.
Key words: invalid, physical activity, sport, Law of Ukraine, state program, sports
rehabilitation and sports robot, Paralympics games.
84. Верхало Ю. Н.
Биомеханический тренажер для занятий ОФП инвалидов / Ю. Н. Верхало,
В. Н. Юзин, Л. В. Каневская // Биомеханика спорта : тез. докл. VI Всесоюз.
науч. конф. – Чернигов, 1989. – С. 34.
Анотація. Розроблено тренажер-ліжко для занять фізичною культурою
інвалідів з обмеженою рухливістю.
Ключові слова: тренажер, фізична культура інвалідів.
Аннотация. В статье описана конструкция тренажера-кровати для занятий
физической культурой инвалидов с ограниченной подвижностью.
Ключевые слова: тренажер, физическая культура инвалидов.
Annotation. Training devise-bed for physical education of handicapped with limited
mobility has been elaborated.
Key words: training devises physical education of handicapped.
85. Верхало Ю. Н.
Тренажеры и устройства для восстановления здоровья и рекреации инвалидов /
Ю. Н. Верхало. – М. : Советский спорт, 2004. – 531 с. : ил.
Анотація. У книзі подано описи конструкцій та схеми понад 500 тренажерів
та реабілітаційного обладнання.
Ключові слова: тренажери, інваліди, рекреація.
Аннотация. В книге даны описания конструкций и схемы более 500
тренажеров, реабилитационных устройств.
Ключевые слова: тренажеры, инвалиды, рекреация.
Annotation. Constructions` description and schemes of more than 500 training and
rehabilitation devises are being presented in the book.
Key words: training devise, handicapped, recreation.

86. Вітко П.
Історичні етапи розвитку інвалідного спорту / П. Вітко, Л. Константиновська //
Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду
України : матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава, 2003. – С. 47–49.
Анотація. Розкрито поняття „інвалідність” та подано історію вітчизняного
інвалідного спорту.
Ключові слова: інвалід, інвалідність, історія інвалідного спорту.
Аннотация. Ракрыто понятие „инвалидность” и подана история
отечественного инвалидного спорта.
Ключевые слова: инвалид, инвалидность, история инвалидного спорта.
Annotation. The sense of the term “disability” is being exposed and the history of
native sport of handicapped is being presented.
Key words: handicapped, disability, history of sport of handicapped.
87. Віцько С. М.
Педагогічні та біомеханічні аспекти формування у інвалідів з порушеннями
функцій спинного мозку рухових дій соціально-побутового спрямування /
Віцько С. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. – № 6. – С.
44–55.
Анотація. У статті викладено основні педагогічні та біомеханічні
закономірності побудови корекційних програм формування у інвалідів з
порушенням функцій спинного мозку рухових дій, що складають структуру їх
фонду життєво важливих рухових дій соціально-побутового спрямування.
Ключові слова: фізична і соціальна реабілітація, корекція, компенсація,
дидактико-реабілітаційна
мотивація,
моторно-вісцеральна
регуляція,
біомеханічна структура, адаптація, спастичні реакції.
Аннотация. В статье сформулированы основные педагогические и
биомеханические закономерности построения коррекционных программ
формирования у инвалидов с нарушениями функций спинного мозга
двигательных действий, которые составляют структуру фонда жизненно
важных двигательных действий социально-бытового назначения.
Ключевые слова: физическая и социальная реабилитация, коррекция,
компенсация,
дидактико-реабилитационная
мотивация,
маторновисцеральная
регуляция,
биомеханическая
структура,
адаптация,
спастические реакции.
Annotation. Original physical rehabilitation programmes including complex
utilization of remedial gymnastics exercises and un-traditional methods for
thematical patients have been developed and scientifically substantiated. They differ
from existing programmes in differentiated approach depending on localization of
injury, selection of means and methods of kinesiterapy at different stages of
rehabilitation. Besides the system of indices and tests for evaluation of the efficiency
of rehabilitative treatment of the given category of patients has been supplemented.
Key words: physical and social rehabilitation, correction, indemnification,
motivation, biomechanical structure, adaptation.

88. Виноградський Б. А.
Вдосконалення системи підготовки лучників-інвалідів / Б. А. Виноградський,
А. Г. Кисилевич, В. Л. Пастушенко // Роль фізичної культури в здоровому
способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 12–13.
Анотація. Створено програму тренувань інвалідів опорно-рухового апарата
до конкретних міжнародних змагань.
Ключові слова: програма підготовки інвалідів, Параолімпійські ігри, фізичні
вправи.
Аннотация. Создана программа тренировок инвалидов опорно-двигательного
аппарата к конкретным международным соревнованиям.
Ключевые слова: программа подготовки инвалидов, Параолимпийские игры,
физически упражнения.
Annotation. The training program for handicapped with muscular-skeletal system
disorders` preparing to concrete international competitions has been developed.
Key words: handicapped preparing program, Paralympic Games, physical exercises.
89. Випасняк І.
Вплив засобів фізичної культури на соціальну інтеграцію інвалідів з вадами
слуху / І. Випасняк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному
суспільстві : зб. наук. пр. – Луцьк, 2005. – Ч. 2. – С. 27–30.
Анотація. У статті охарактеризовано фактори соціальної адаптації та
інтеграції, розгорнута суть проблеми впливу індивідуальних комунікативних
особливостей глухих дітей на ефективність їх комунікативної підготовки.
Ключові слова: засоби, фізична культура, соціальна інтеграція, інваліди.
Аннотация. В статье охарактеризованы факторы социальной адаптации и
интеграции, расмотрена суть проблемы влияния индивидуальных
коммуникативных особенностей глухих детей на эффективность их
коммуникативной подготовки.
Ключевые слова: средства, физическая культура, социальная интеграция,
инвалиды.
Annotation. In clause the factors of social acclimatization and integration are
surveyed, the nature of a problem of influence of individual communicative features
of deaf children on efficacy of their communicative preparation is opened.
Key words: facilities, physical culture, social integration, invalids.
90. Воскресенская Т. В.
Социализация инвалидов как ведущий аспект их реабилитации методами
физкультуры и спорта / Воскресенская Т. В., Калюжин В. В., Романенко Д. С. //
Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и
подготовки кадров по физической культуре и туризму : материалы ХІІ
Междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2010 год. – Минск, 2011. – Ч. 2. –
242–244.
Анотація. Соціальна реабілітація, мета якої полягає у відновленні соціального
статусу інваліда, досягненні ним матеріальній незалежності і соціальної
адаптації,
включає
соціально-побутову,
соціально-середовищну,

соціокультурну і психологічну реабілітацію. Остання повинна включати
психологічну підтримку самого інваліда, підтримку членів сім'ї інваліда для
створення сприятливого психологічного клімату для збереження сім'ї в
обставинах, що склалися. Психологічний супровід інваліда необхідний для
підвищення ефективності процесу соціально-психологічної адаптації до нових
умов життя в ситуації хвороби і інвалідності.
Ключові слова: інваліди, спорт, реабілітація, методи.
Аннотация. Социальная реабилитация, цель которой заключается в
восстановлении социального статуса инвалида, достижении им материальной
независимости и его социальной адаптации, включает в себя социальнобытовую,
социально-средовую,
социокультурную
и
психологическую
реабилитацию. Последняя должна включать психологическую поддержку
самого инвалида, поддержку членов семьи инвалида для создания
благоприятного психологического климата для сохранения семьи в
сложившихся обстоятельствах. Психологическое сопровождение инвалида
необходимо
для
повышения
эффективности
процесса
социальнопсихологической адаптации к новым условиям жизни в ситуации болезни и
инвалидности.
Ключевые слова: инвалиды, спорт, реабилитация, методы.
Annotation. Social rehabilitation, which aims at restoring the social status of
disabled, achieve their financial independence and social adjustment, includes social
and domestic, socio-environmental, socio-cultural and psychological rehabilitation.
The last must include psychological support of invalid, support of family of invalid
members for creation of favourable psychological climate for saving of family in the
folded circumstances. Psychological accompaniment of invalid is needed for the
increase of efficiency of process of socially-psychological adaptation to the new
terms of life in the situation of illness and disability.
Key words: invalids, sport, rehabilitation, methods.
91. Григоренко В. Г.
Теоретичні та організаційно-педагогічні основи спортивної підготовки інвалідів
з порушенням функцій спинного мозку в системі фізичної і соціальної
реабілітації / Григоренко В. Г., Штереб В. А. // Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за
ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 6. – С. 232–239.
Анотація. У статті досліджуються теоретичні і організаційно-педагогічні
основи організації спортивної підготовки інвалідів з порушенням функцій
спинного мозку в системі фізичної і соціальної їх реабілітації. Спортивна
підготовка і змагання інвалідів базуються на комплексній методиці фізичного
виховання. Вони забезпечують поглиблений розвиток їх індивідуальних
можливостей. Навчально-тренувальна і змагальна діяльність інвалідів є
сферою задоволення їх рухових, інтелектуальних, етичних і естетичних
потреб. Спорт інвалідів з порушеннями функцій спинного мозку є
найважливішою педагогічною формою досягнення ними рівних можливостей із
здоровими людьми у сфері суспільно соціальних відносин держави.

Ключові слова: реабілітація, корекція, принципи, установка, умови, система,
діяльність, методи, мікроцикли, мезоцикли. макроцикли, нозологія.
Аннотация. В статье исследуются теоретические и организационнопедагогические основы организации спортивной подготовки инвалидов с
нарушением функций спинного мозга в системе физической и социальной их
реабилитации. Спортивная подготовка и соревнования инвалидов базируются
на комплексной методике физического воспитания. Они обеспечивают
углубленное развитие их индивидуальных возможностей. Учебнотренировочная и соревновательная деятельность инвалидов является сферой
удовлетворения их двигательных, интеллектуальных, этических и эстетичных
нужд. Спорт инвалидов с нарушениями функций спинного мозга является
важнейшей педагогической формой достижения ими равных возможностей со
здоровыми людьми в сфере общественно социальных отношений государства.
Ключевые слова: реабилитация, коррекция, принципы, установка, условия,
система, деятельность, методы, микроциклы, мезоциклы, макроциклы,
нозология.
Annotation. In the article are explored the theoretical and organizationalpedagogical bases of organization sporting preparation of invalids with violation of
functions of spina! cord in the system of physical and social rehabilitation. Sports
preparation and competitions of invalids are founded on complex procedure of
physical training. They ensure the profound development of their individual
opportunities, teaching-training and competitive activity of invalids is sphere of
satisfaction of their motorial, intellectual, ethical and aesthetic needs. Sports of
invalids with violations of functions of a spinal cord are the major pedagogical form
of reaching by them of equal opportunities with able-bodied people in sphere of
socially social attitudes of the state.
Key words: rehabilitation, correction, principles, instruction. terms, system, activity,
methods, microcycles, mezocycles, macrocycles, nosology.
92. Демидова А.
Инва–дайвинг: египетский прорыв / А. Демидова // Физкультура
профилактике, лечении и реабилитации. – 2008. – № 3. – С. 57–58.

в

Анотація. Обгрунтовано, що фізична активність у водному середовищі,
направлена на досягнення певної мети і підпорядкована особливим правилам,
виконує функції лікувальної фізкультури, сприяючи освоєнню нових рухів і дій.
Ключові слова: підводне плавання, фізична ативность, інваліди.
Аннотация. Обосновано, что физическая активность в водной среде,
направлена на достижение определенной цели и подчиненная особым правилам,
выполняет функции лечебной физкультуры, способствуя освоению новых
движений и действий.
Ключевые слова: подводное плавание, физическая ативность, инвалиды.
Annotation. It is grounded, that physical activity is in a water environment, directed
on achievement of certain goal and inferior to the special rules, executes the
functions of medical physical education, instrumental in mastering of new motions
and actions.
Key words: submarine swimming, physical ативность, invalids.

93. Дерепа М.
Освещение спорта инвалидов в периодической печати / М. Дерепа //
Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. IV Міжнар. наук. конгр. – К.,
2000. – С. 601.
Анотація. Вивчено особливості висвітлення спорту інвалідів у періодичних
виданнях України.
Ключові слова: спорт інвалідів, періодичний друк, Україна.
Аннотация. Изучены особенности освещения спорта инвалидов в
периодической печати Украины.
Ключевые слова: спорт инвалидов, периодическая печать, Украина.
Annotation. The features of illumination of sport of invalids are studied in the
periodic seal of Ukraine.
Key words: sport of invalids, periodic seal, Ukraine.
94. Дмитриев С. В.
Бег спортсмена–ампутанта – разработка методов и средств развивающего
обучения в адаптивной педагогике / С. В. Дмитриев // Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за
ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 4. – С. 29–35.
Анотація. У даній статті розробляються механізми управління руховими
діями і педагогічної регуляції рухів, які висувають проблеми: дослідження
психофізіологічних аспектів рухових дій спортсмена, формування механізмів
рефлексій і психосемантичних в педагогічній біомеханіці.
Ключові слова: механізми рефлексій, психосемантичні механізми рухових дій.
Аннотация. В данной статье разрабатываются механизмы управления
двигательными действиями и педагогической регуляции движений, которые
выдвигают проблемы: исследования психофизиологических аспектов
двигательных действий спортсмена, формирования рефлексивных и
психосемантических механизмов в педагогической биомеханике.
Ключевые слова: рефлексивные механизмы, психосемантические механизмы
двигательных действий.
Annotation. The aim of this paper was to analyze had revealed the regularities of
micromovements which initiated the elaboration of the problems: psychological
aspects of a men's, reflecting and psychosomatic mechanisms.
Key words: reflecting mechanisms of motor actions, psychosemantic mechanisms
motor action.
95. Драгуля Н. В.
Инвалидный спорт – выработка силы, воли, самообучение и подготовка к
слиянию с обществом / Драгулян Н. В., Федорова О. В. // Здоров’я і освіта :
проблеми та перспективи : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Донецьк,
2004. – С. 380–382.
Анотація. Спорт пропонує інвалідам будь-якої категорії можливість
настільки розвинути в собі певні функції свого тіла, що помилки і
неможливість інших функцій майже не помічаються. Займаючись спортом,

інвалід вчиться вести здорове життя, піднімати свої досягнення,
підтримувати правильне харчування, приймати фізичні заходи для посилення
кровопостачання, для розм'якшення сухожиль і м'язів і, в результаті, він
досягає підйому свого духу для досягнення можливо високих результатів –
недивлячишь на інвалідність.
Ключові слова: інвалідний спорт, підготовка спортсменів, досягнення.
Аннотация. Спорт предлагает инвалидам любой категории возможность
настолько развить в себе определенные функции своего тела, что ошибки и
невозможность других функций почти не замечаются. Занимаясь спортом,
инвалид учится вести здоровую жизнь, поднимать свои достижения,
поддерживать правильное питание, принимать физические меры для усиления
кровоснабжения, для размягчения сухожилий и мускулов и, в результате, он
достигает подъема своего духа для достижения возможно высоких
результатов - несмотря на инвалидность.
Ключевые слова: инвалидный спорт, подготовка спортсменов, достижения.
Annotation. Sport offers to the invalids of any category possibility so to develop in
itself the certain functions of the body, that errors and impossibility of other functions
are not almost noticed. Going in for sports, an invalid studies to conduct healthy life,
lift the achievements, support a correct feed, accept physical measures for
strengthening of кровоснабжения, for softening influence of tendons and muscles
and, as a result, he arrives at getting up of the spirit for achievement possibly of high
results of - not looking on disability.
Key words: invalid sport, preparation of sportsmen, achievements.
96. Емельянов Е. И.
Исследование взаимосвязей между скоростными спосібностями и результатами
соревновательной деятельности фехтовальщиков с поражением опорнодвигательного апарата / Е. И. Ємельянов, Г. М. Юламанова // Теория и практика
физической культуры. – 2008. – № 4. – С. 47–49.
Анотація. Досліджено взаємозв'язок між рівнем прояву швидкісних здібностей
і результатами боїв змагань фехтувальників-рапіристів з пошкодженням
опорно-рухового апарату. Визначено рівень розвитку швидкісних здібностей
фехтувальників-рапіристів з пошкодженням опорно-рухового апарату.
Проаналізовано результати боїв змагань фехтувальників-рапіристів з
пошкодженням опорно-рухового апарату. Отримані результати дозволяють
визначити основні напрями в побудові процесу виховання швидкісних
здібностей фехтувальниківв-рапіристів з пошкодженням опорно-рухового
апарату.
Ключові слова: фехтувальники з пошкодженням опорно-рухового апарату,
швидкісні здібності, результативність боїв змагань, рівні взаємозв'язків.
Аннотация. Исследована взаимосвязь между уровнем проявления скоростных
способностей и результатами соревновательных боев фехтовальщиковрапиристов с поражением опорно-двигательного аппарата. Определен уровень
развития
скоростных
способностей
фехтовальщиков-рапиристов с
поражением опорно-двигательного аппарата. Проанализированы результаты
соревновательных боев фехтовальщиков-рапиристов с поражением опорно-

двигательного аппарата. Полученные результаты позволяют определить
основные направления в построении процесса воспитания скоростных
способностей
фехтовальщиков-рапиристов
с
поражением
опорнодвигательного аппарата.
Ключевые слова: фехтовальщики с поражением опорно-двигательного
апарата, скоростные способности, результативность соревновательных
боев, уровни взаимосвязей.
Annotation. Intercommunication is investigational between the level of display of
speed capabilities and results of competition fights of fencers on foils with the defeat
of locomotorium. The level of development of speed capabilities of fencers on foils is
certain with the defeat of locomotorium. The results of competition fights of fencers
on foils are analysed with the defeat of locomotorium. The got results allow to define
basic directions in the construction of process of education of speed capabilities of
fencers on foils with the defeat of locomotorium.
Key words: fencers with locomotorium impairment, speed skills, efficiency of
competitive duels, levels of correlations.
97. Емельянов Е. И.
Особенности управления подготовкой фехтовальщиков с поражением опорнодвигательного аппарата / Е. И. Емельянов, Г. М. Юламанова, Л. Р. Макина //
Адаптивная физическая культура. – 2008. – № 1. – С. 11–13.
Анотація. Спортивна майстерність фехтувальників з пошкодженням опорнорухового апарату складається з наступних тісно позв'язаних між собою видів
підготовки: теоретичною, психологічною, фізичною, тактичною, технічною,
кожна з них має свою спрямованість. У роботі розкриті основні напрями
управління підготовкою, здійснювані з врахуванням особливостей осіб, що
займаються паралімпійським фехтуванням.
Ключові
слова:
управління
тренувальним
процесом,
особливості
паралімпійського фехтування, спортивна майстерність, види підготовки
фехтувальників з пошкодженням опорно-рухового апарату.
Аннотация. Спортивное мастерство фехтовальщиков с поражением опорнодвигательного аппарата складывается из следующих тесно связанных между
собой видов подготовки: теоретической, психологической, физической,
тактической, технической, каждая из них имеет свою направленность. В
работе раскрыты основные направления управления подготовкой,
осуществляемые с учетом особенностей лиц, занимающихся паралимпийским
фехтованием.
Ключевые слова: управление тренировочным процессом, особенности
паралимпийского фехтования, спортивное мастерство, виды подготовки
фехтовальщиков с поражением опорно-двигательного аппарата.
Annotation. Sportmanship of fencers with muscular skeletal system orthopedic injury
consists of the following closely connected types of training: theoretical,
psychological, physical, tactical, strategic, technical, each having its own
orientation. In the given article the main directions of training control considering
the peculiarities of sportsmen practicing paralympic fencing have been shown.

Key words: training pro'cess control, peculiarities of paralympic fencing,
sportmanship, types of training of fencers with muscular skeletal system orthopedic
injury
98. Ерохина М.
Танцующие континенты / Мария Ерохина // Адаптивная физическая культура. –
2009. − № 3(39). – С. 40–41.
Анотація. У статті підведені підсумки міжнародного конкурсу із спортивних
танців на візках.
Ключові слова: танці на візках, міжнародний конкурс, змагання.
Аннотация. В статье подведены итоги международного конкурса по
спортивным танцам на колясках.
Ключевые слова: танцы на колясках, международный конкурс, соревнования.
Annotation. In the article summed up international competition on sporting dances
on carriages.
Key words: dances on carriages, international competition, competitions.
99. Єльфімова О.
Дослідження рівня фізичної підготовленості юних баскетболістів з вадами
слуху / О. Єльфімова // Молода спортивна наука України: зб.наук. пр. з галузі
фіз. культури. –Л., 2006. – Вип. 10, т. 2. – С. 159–164.
Анотація. Стаття торкається питання розвитку спортивного руху та
роботи зі спортсменами-інвалідами. Підкреслюється значення фізичної
підготовленості, необхідність та шляхи її вдосконалення у юних
баскетболістів з вадами слуху.
Ключові слова: юні баскетболісти, вади слуху, рівень фізичної
підготовленості.
Аннотация. В статье раскрыты вопросы развития спортивного движения и
работы со спортсменами-инвалидами. Подчеркивается значение физической
подготовленности, необходимость и пути ее совершенствования у юных
баскетболистов с нарушениями слуха.
Ключевые слова: юные баскетболисты, дефекты слуха, уровень физической
подготовленности.
Annotation. The article points out the sporting movement development and the wort
with disabled sportsmen and stresses the significance of physical fitness and necessity
and methods of young basketball player's improvement with defect of hearing.
Key words: young basketball player's, defect of hearing, level of physical fitness.
100. Зав’ялова Б.
Особливості структур підготовленості та змагальної діяльності спринтерів з
наслідками церебрального паралічу / Богдана Зав’ялова // Молода спортивна
наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2003. – Вип.
7, т. 3. – С. 262–266.
Анотація. Встановлено нозологічну детермінованість стартового розгону
спринтерів з наслідками церебрального паралічу. Отримано результати, які

дозволяють зробити припущення про наявність нозологічної детермінованості
структури і змісту всієї змагальної діяльності в бігу неповносправних
спортсменів на короткі дистанції.
Ключові слова: стартовий розгін, спортсмени з наслідками ДЦП, показники
підготовленості.
Аннотация. Установлена нозологическая детерминированность стартового
разгона спринтеров с последствиями ДЦП.
Ключевые слова: стартовый разгон, спортсмены с последствиями ДЦП,
показатели подготовленности.
Annotation. The peculiarities of sprinters with cerebral palsy consequences
competitive activities have been analyzed in the research.
Key words: sprinters with cerebral palsy consequences.
101. Зав’ялова Б.
Структура змагальної діяльності спринтерів-підлітків з наслідками
церебрального паралічу / Богдана Зав’ялова // Оздоровча і спортивна робота з
неповносправними : зб. наук. ст. – Л., 2003. – Вип. 1. – С. 46–49.
Анотація. Стаття присвячена аналізу змагальної діяльності спринтерів з
наслідками церебрального паралічу. Визначені індивідуальні параметри
структури змагальної діяльності і виявлені її особливості.
Ключові слова: змагальна діяльність, підлітки, інваліди, церебральний параліч.
Аннотация. Статья посвящена анализу соревновательной деятельности
спринтеров с последствиями церебрального паралича. Определены
индивидуальные параметры структуры соревновательной деятельности и
определены ее особенности.
Ключевые слова: состязательная деятельность, подростки, инвалиды,
церебральный паралич.
Annotation. The article is devoted to the analysis of contention activity of sprinters
with the consequences of cerebral paralysis. The individual parameters of structure
of contention activity are certain and found out its features.
Key words: contention activity, teenagers, invalids, cerebral paralysis.
102. Заворотна О. А.
Корекція координаційних здібностей баскетболістів з порушенням слуху /
Заворотна О. А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х.,
2008. − № 4. – С. 35–38.
Анотація. У статті описується розвиток спортивного руху спортсменів з
ураженнями слуху, проблеми розвитку координаційних здібностей у юних
баскетболістів з порушеннями слуху. Впроваджено нові засоби і методи в
навчально-тренувальний процес, спрямовані на розвиток координаційних
здібностей баскетболістів з порушеннями слуху з метою покращення
спортивного результату.
Ключові слова: юні баскетболісти, координаційні здібності, спортивний
результат.

Аннотация. В статье описывается развитие спортивного движения и
работы со спортсменами с нарушениями слуха, проблемы развития
координационных способностей у юных баскетболистов с нарушениями слуха.
Внедрение новых средств и методов в учебно-тренировочный процесс,
направленных на развитие координационных способностей баскетболистов с
нарушениями слуха будет способствовать улучшению спортивного
результата.
Ключевые слова: юные баскетболисты, координационные способности,
спортивный результат.
Annotation. The article deals with the problem of necessity to improve coordinating
abilities of young basketball-players with acoustic disturbances. Including of new
elements and methods into coaching process will influence the development of agility
and therefore will improve sports result.
Key words: young basketball players, coordination abilities, sports result.
103. Зєнкова А. Особливості проведення змагань з легкої атлетики у спорті
інвалідів / Анна Зєнкова // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2010. − № 2. – С.
253–255.
Анотація. Розглянуті роль і місце спортивних змагань в процесі заняття
спортом спортсменів інвалідів. Проаналізовані особливості організації
спортивних змагань в спорті інвалідів (на прикладі легкої атлетики).
Ключові слова: проведення змагань, легка атлетика, спорт інвалідів.
Аннотация. Рассмотрены роль и место спортивных соревнований в процессе
занятия спортом спортсменов инвалидов. Проанализированы особенности
организации спортивных соревнований в спорте инвалидов (на примере легкой
атлетики).
Ключевые слова: проведение соревнований, легкая атлетика, спорт инвалидов.
Annotation. A role and place of sporting competitions are considered in the process
of going in for sports of sportsmen-invalids. The features of organization of sporting
competitions are analysed in sport of invalids (on the example of track-and-field).
Key words: conducting of competitions, track-and-field, sport of invalids.
104. Значення стомлення у системі реабілітації спортсменів-інвалідів /
В. Рахманов, Д. Клименко, Р. Рахманов [та ін.] // Спортивний вісник
Придніпров’я. – 2008. − № 3/4. – С. 199–203.
Анотація. Авторами виявлені порушення психічної адаптації і
психопатологічні синдроми у осіб з важкими розладами слуху, які сприяють
підвищеній стомлюваності і обмежують можливості занять фізкультурою і
спортом. Науково доведено, що раннє використання розробленою професором
В. М. Рахмановим методики психофізіологічної реабілітації хворих з
тугоухістю і глухотою сприяє активізації у них слухової функції, значному
зменшенню або ліквідації психопатологічних зрушень, що розширює
можливості фізичного виховання в системі реадаптации і реінтеграції таких
осіб в суспільство.
Ключові слова: стомлення, порушення психічної адаптації, методика.

Аннотация. Авторами выявлены нарушения психической адаптации и
психопатологические синдромы у лиц с тяжелыми расстройствами слуха,
которые способствуют повышенной утомляемости и ограничивают
возможности занятий физкультурой и спортом. Научно доказано, что раннее
использование разработанной профессором В. М. Рахмановым методики
психофизиологической реабилитации больных с тугоухостью и глухотой
способствует активизации у них слуховой функции, значительному
уменьшению или ликвидации психопатологических сдвигов, что расширяет
возможности физического воспитания в системе реадаптации и
реинтеграции таких лиц в общество.
Ключевые слова: утомление, нарушения психической адаптации, методика.
Annotation. The authors have discovered the mental adaptation issues and psychopathological syndromes that cause increased fatigue and limitations in physical
training for patients with severe hearing loss. It has been scientifically proven that
the timely application of the psychophysiological rehabilitation method, developed by
professor V. Rahmanov for patients with hearing loss, helps to activate the hearing
function, significantly decrease or eliminate the psychopathological issues expanding
the possibilities of physical education in the system of re-adaptation and reintegration of such patients into society.
Key words: fatigue, violations of psychical adaptation, method.
105. Иванов И. Н.
Особенности
организации
тренировок
футболистов–ампутантов
и
травмоопасность футбола по версии ISOD / Иванов И. Н. // Олімпійський спорт
і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 512.
Анотація. Комплекси вправ, використовуваних під час тренування
футболістів, орієнтовані на розвиток силових, швидкісно-силових якостей,
загальній витривалості гравця. Необхідна розробка медико-біологічних
критеріїв оцінки стану "якості життя" футболістів-ампутантів, що
дозволить більш цілеспрямовано досліджувати стан спортсмена. Слід
удосконалювати методику лікарського контролю і функціональної діагностики
стану найважливіших органів і систем футболистов-ампутантів, що
забезпечують динамічне спостереження за спортсменом.
Ключові слова: футбол, ампутанти, тренування, організація.
Аннотация. Комплексы упражнений, используемых при тренировках
футболистов, ориентированы на развитие силовых, скоростно-силовых
качеств, общей выносливости игрока. Необходима разработка медикобиологических критериев оценки состояния "качества жизни" футболистовампутантов, что позволит более целенаправленно исследовать состояние
спортсмена. Следует совершенствовать методику врачебного контроля и
функциональной диагностики состояния важнейших органов и систем
футболистов-ампутантов, обеспечивающих динамическое наблюдение за
спортсменом.
Ключевые слова: футбол, ампутанты, тренировка, организация.
Annotation. Complexes of exercises, in-use at trainings of footballers, oriented on
development of power, speed-power qualities, to general endurance of player.

Development of medical, biological criteria of estimation of the state of "quality of
life" of footballers of amputant is needed, that will allow more purposefully and
much: but to investigate the state of sportsman. It is necessary to perfect the method
of medical control and functional diagnostics of the state of major organs and
systems of footballers of amputant, providing the dynamic looking after a sportsman.
Key words: football, invalids, training, organization.
106. Инваспорт в физическом воспитании молодежи с ограниченными
функциональными возможностями / Воронянская Л. К., Олейник Н. А.,
Евсютина Е. Б., Зайцев В. П. // Физическое воспитание и спорт в высших
учебных заведениях : сб. ст. VI Междунар. науч. конф. – Белгород ;
Красноярск ; Киев ; Харьков, 2010. – Ч. 1. – С. 29–31.
Анотація. Паралімпійський рух довів, що спорт є не лише активною
прерогативою здорових людей. Результати паралімпійських олімпіад свідчать
– спортсмени-інваліди України є гідними членами паралімпійського руху.
Ключові слова: інвалідний спорт, фізичне виховання молоді.
Аннотация. В статье показано, что Параолимпийское движение доказало,
что спорт является не только ативой прерогативой здоровых людей.
Результаты параолимпийских олимпиад свидетельствуют – спортсменыинвалиды Украины являются достойными членами паралимпийского движения.
Ключевые слова: инвалидный спорт, физическое воспитание молодежи.
Annotation. It is rotined in the article, that Paraolimpiс motion proved that sport
was not not only a ативой prerogative only healthy people. The results of
параолимпийских olympiads testify − sportsmen-invalids of Ukraine are the
deserving members of Paraolimpiс motion.
Key words: invalid sport, physical education of young people.
107. Кас′янова О.
Основні шляхи оптимізації розвитку спорту для інвалідів в Україні /
О. Кас′янова, І. Кувшинчіков, Т. Базилюк // Молода спортивна наука України :
зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 2. – С. 169–
176.
Анотація. Перелічено проблеми, що виникають у процесі розвитку інвалідного
спорту в Україні.
Ключові слова: проблеми розвитку інвалідного спорту, Україна, шляхи
оптимізації.
Аннотация. Перечислены проблемы, которые возникают в процессе развития
инвалидного спорта в Украине.
Ключевые слова: проблемы развития инвалидного спорта, Украина, пути
оптимизации.
Annotation. In article some problems of development of sports for people with the
opportunities and ways of optimization of the decision of these problems in territory
of Ukraine considered.
Key words: adaptive physical training, sports for people with the limited abilities,
problems, directions of development.

108. Кемкіна В.
Формування міжособистісних відносин дорослих сліпих засобами ігорової
діяльності / В. Кемкіна // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2004. − № 6. – С.
30–32.
Анотація. У статті виявлено рівень сформованості міжособових взаємин у
дорослих сліпих і представлена характеристика прийняття гри як засобу їх
розвитку, що забезпечує наукову базу розробки моделі організації і розвитку
міжособових стосунків засобами ігрової діяльності.
Ключові слова: взаємини, сліпі, засоби ігрової діяльності.
Аннотация. В статье выявлен уровень сформированности межличностных
взаимоотношений у взрослых слепых и дана характеристика принятия игры
как средства их развития, что обеспечивает научную базу разработки модели
организации и развития межличностных отношений средствами игровой
деятельности.
Ключевые слова: взаимоотношения, слепые, средства игровой деятельности.
Annotation. The level of formation of interpersonal relations of blind adult has been
identified. The characteristic of adoption of a game as a means of their development
which provides a scientific ground for constructing a model of organization and
development of personal relations by means of game activity.
Key words: mutual relations, blind, facilities of playing activity.
109. Когут І.
Роль держави у розвитку фізичної культури та спорту осіб з особливими
потребами / І. Когут // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб.
наук. ст. – Л., 2003. – Вип. 1. – С. 50 –53.
Анотація. У статті розглянуто основні напрямки розвитку державної
політики України в галузі фізичної культури та спорту неповносправних осіб.
Визначена роль керівників держави у вирішенні проблем людей з особливими
потребами.
Ключові слова: люди з особливими потребами, державна політика.
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления развития
государственной политики Украины в отрасли физической культуры и спорта
инвалидов. Определена роль руководителей государства в решении проблем
людей с особенными потребностями.
Ключевые слова: люди с особенными потребностями, государственная
политика.
Annotation. Main ways of the Ukraine state policy development in the field of
physical education and sport of handicapped has been concerned in the article. The
role of state leaders in solving the problems of people with the special needs has been
defined.
Key words: people with the special needs, state policy.
110. Колбаско Н.
Спорт высших достижений инвалидов с тяжелыми нарушениями функций
опорно-двигательного
аппарата
(инвалидов-колясочников)
как
эффективнейшая
форма самореализации людей
с ограниченными

физическими возможностями и один из элементов интеграции их в общество /
Н. Колбаско // Олимпийский спорт и спорт для всех : тез. докл. V Междунар.
науч. конгр. – Минск, 2001. – С. 155.
Анотація. Розглядаються актуальні проблеми розвитку спорту інвалідів на
візках, який динамічно розвивається і вимагає серйозного до себе ставлення.
Ключові слова: спорт інвалідів, пошкодження спинного мозку.
Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы развития спорта
инвалидов на колясках, которыми являются люди, получившие травму
позвоночника с повреждениями того или иного участка спинного мозга.
Ключевые слова: спорт инвалидов, повреждения спинного мозга.
Annotation. Actual problems of sport development in handicapped sitting in the
wheelchairs, which develop dynamically and needs the serious treatment are being
examined.
Key words: sport of handicapped, spinal cord injuries.
111. Конвенция о правах инвалидов (по материалам Центра новостей ООН –
www.un.org.ru // Адаптивная физическая культура. – 2008. – № 2. – С. 45.
Анотація. Конвенція містить 50 статей, направлених на захист і заохочення
прав інвалідів, ліквідацію дискримінації по відношенню до них, забезпечення їх
права на роботу, охорону здоров'я, освіту і повну участь в житті суспільства,
доступу до правосуддя, особистої недоторканості, свободи від експлуатації і
зловживань, свободи пересування, індивідуальної мобільності.
Ключові слова: конвенція, права інвалідів, захист.
Аннотация. Конвенция содержит 50 статей, направленных на защиту и
поощрение прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к ним,
обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование и полное
участие
в
жизни
общества,
доступа
к
правосудию,
личной
неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, свободы
передвижения, индивидуальной мобильности.
Ключевые слова: конвенция, права инвалидов, защита.
Annotation. Convention contains 50 reasons, directed on defence and
encouragement of rights for invalids, liquidation of discrimination in relation to by
him, providing of their right on work, health protection, education and complete
participating in life of society, access to justice, bodily security, freedom from
exploitation and abuses, freedom of movement, individual mobility.
Key words: convention, rights for invalids, defence.
112. Копій О.
Характеристика роботи українського центру інвалідного спорту „Інваспорт” та
особливості його діяльності на Львівщині / О. Копій // Молодіжні проблеми в
Україні: стан та шляхи вирішення : зб. наук. ст. – Л., 1997. – С. 85–88.
Анотація. У статті розглянуто низку проблем залучення інвалідів Львівщини
до активної життєдіяльності.
Ключові слова: спорт інвалідів, фізкультурно-реабілітаційна робота.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы привлечения инвалидов
Львовщины к активной жизнедеятельности.
Ключевые слова: спорт инвалидов, физкультурно-реабилитационная работа.
Annotation. The number of problems dealing with involvement of handicapped of
Lviv region into active way of life has been examined in the article.
Key words: sport of handicapped, physical education and rehabilitation activities.
113. Коррекционно-реабилитационная
программа
для
инвалидовспортсменов – объективная предпосылка углубленной спортивной подготовки /
Михаил Линец, Алина Передерий, Виктор Строкатов, Юрий Брискин // Наука в
олимпийском спорте. – 2002. − № 2. – С. 92–96.
Анотація. У статті розглянуто мету, завдання та особливості методики
підготовки на етапі корекційно-реабілітаційної програми як передумови
поглиблених занять спортом для спортсменів з пошкодженням опорнорухового апарату. Охарактеризовано рекомендовані види спорту, різновиди
нетрадиційних змагань для спортсменів з травмами хребта та спинного
мозку.
Ключові слова: спортсмени з пошкодженням опорно-рухового апарату, спорт
інвалідів.
Аннотация. Рассмотрены цель, задачи и особенности методики подготовки
на этапе коррекционно-реабилитационной программы для инвалидовспортсменов.
Ключевые слова: спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата,
спорт инвалидов.
Annotation. The aim, tasks and peculiarities of training method at the stage of
correctional-rehabilitation program as the bases of the deepen sport training for
sportsmen with impairments of muscular-skeletal apparatus has been examined in the
article. Recommended kinds of sport has been characterized as well as variety of not
traditional competitions for sportsmen with backbone and spinal cord injuries.
Key words: sportsmen with impairments of muscular-skeletal apparatus, sport of
handicapped.
114. Косцова А.
Особливості соціально-психологічної роботи психолога у структурі „Інваспорт”
/ А. Косцова, М. Косцова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. –
2006. − № 1. – С. 9–12.
Анотація. Діяльність спортивного психолога в структурі "Інваспорт"
допоможе оптимізувати процес підготовки спортсменів-інвалідів шляхом
застосування сучасних соціально-психологічних методів і технологій за
допомогою взаємодії з тренерським складом.
Ключові слова: спортивний психолог, методи, інваліди.
Аннотация. Деятельность спортивного психолога в структуре "Инваспорт"
поможет оптимизировать процесс подготовки спортсменов-инвалидов путем
применения современных социально-психологических методов и технологий
посредством взаимодействия с тренерским составом.

Ключевые слова: спортивный психолог, методы, инвалиды.
Annotation. Activity of sport psychologist in the structure of "Invasport" will allow to
optimize the process of disabled athlete preparation by means of modern sociopsychological and technologies through interaction with coaches.
Key words: sporting psychologist, methods, invalids.
115. Косцова А.
Функції спортивного психолога в структурі „Інваспорт” / А. Косцова,
М. Косцова // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з
проблем фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л.,
2005. – Вип. 4. – С. 23–27.
Анотація. Робота спортивного психолога в структурі «Інваспорт» допоможе
оптимізувати процес підготовки спортсменів-інвалідів шляхом впровадження
сучасних соціально-психологічних методів і технологій через взаємодію з
тренерським складом.
Ключові слова: психологія спорту, спортивний психолог, психологічні
настанови.
Аннотация. Работа спортивного психолога в струкопуре «Инваспороп»
поможет оптимизироватъ прогресс подготовки спортсменов-инвалидов
путем внедрения современных социально-психологических методов и
технологий через взаимодействие с тренерским составом.
Ключевые слова: психология спорта, спортивный психолог, психологические
установки.
Annotation. The sport psychologist's work in the structure "Invasport" will help to
optimize the process of training sportsmen-invalids by means introduction modern
social-psychological methods and technologies through interaction with trainers'
staff.
Key words: sport psychology, sport psychologist, psychological aims.
116. Кравченко А. І.
Вплив фізичних вправ і точкового масажу на відновлення працездатності
футболістів з вадами зору / Кравченко А. І., Чхайло М. Б. // Вісник Черніг.
держ. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів,
2008. – Вип. 55, т. 2. – С. 291–294.
Анотація. У статті розглядається застосування фізичних вправ і точкового
масажу для відновлення працездатності футболістів з вадами зору.
Висвітлюється дія природних засобів стимуляції захисних сил організму,
лікування і профілактики вторинних захворювань у футболістів з обмеженими
можливостями.
Ключові слова: працездатність, відновлення, фізичні вправи, точковий масаж,
футболісти, вади зору.
Аннотация. В статье рассматривается применение физических упражнений
и точечного массажа для возобновления работоспособности футболистов с
проблемами зрения. Освещается действие естественных средств стимуляции
защитных сил организма, лечения и профилактики вторичных заболеваний у
футболистов с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: работоспособность, возобновление, физические упражнения,
точечный массаж, футболисты, повреждение зрения.
Annotation. In the article the usage of physical exercises and massage for the
reneval of footballers' activities with siglt defeets. In the article the usage of physical
exercises and massage for the renewal of footballers' activities with siglt defeets are
under consideration. The action of natural means for stimulation of defendive
strenghtes in organism, treatment and avoiding of illnesses in footballers' with
limited abilities is shown.
Key words: physical activity, renewal, physical exercises, massage, footballers, sight
defects.
117. Кравченко А.
Застосування медико-біологічних засобів відновлення працездатності
футболістів з вадами зору / А. Кравченко, В. Лапицький // Молода спортивна
наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип.
9, т. 2. – С. 92–94.
Анотація. Визначено вплив медико-біологічних засобів відновлення на організм
спортсменів-футболістів з вадами зору.
Ключові слова: вади зору, футбол, медико-біологічні засоби.
Аннотация.
Определено
влияние
медико-биологических
средств
восстановления на организм спортсменов-футболистов с проблемами зрения.
Ключевые слова: проблемы зрения, футбол, медико-биологические средства.
Annotation. Some problems of application of medical-biological restoration means
in football players with sight defects are concerned.
Key words: sight defect, football, medical-biological restoration.
118. Кривчикова О. Д.
Інтеграція інвалідів у соціум / О. Д. Кривчикова, Л. О. Фандікова // Теорія та
методика фізичного виховання. − 2008. − № 2. – С. 46–47.
Анотація. Стаття розкриває чинники, які впливають на формування
мотивації та інтересів до занять фізичною культурою і спортом учнівської
молоді з вадами слуху.
Ключові слова: адаптивна фізична культура, адаптивний спорт, особи з
вадами слуху, мотив, інтерес.
Анотация. Статья раскрывает факторы, которые влияют на формирование
мотивации и интерес к занятиям физической культурой и спортом учащиейся
молодежи с недостатками слуха.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, адаптивный спорт, лица с
недостатками слуха, мотив, интерес.
Annotation. According to references and questionnaire, this paper discovers the
factors that influenced to development of motivation
and interests to physical exercises and sport of youth with hearing deprivation.
Key words: adaptive physical culture, adaptive sport, persons with hearing
deprivation, motive, interest.

119. Кропивницька Т.
Державна підтримка спортивного руху інвалідів в Україні / Т. Кропивницька,
І. Когут // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури
та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С. 187–172.
Анотація. Одним з факторів успішних виступів українських спортсменівінвалідів на змаганнях різного рівня є наявність ефективно діючої системи
управління спорту інвалідів та його державної підтримки. На державному
рівні вирішуються питання організаційного, фінансового, правового,
матеріально-технічного, кадрового та інформаційного забезпечення цієї галузі.
Ключові слова: інваліди, державна підтримка спорту інвалідів, організаційне,
фінансове, правове, матеріально-технічне, кадрове та інформаційне
забезпечення.
Аннотация. Одним из факторов успешных выступлений украинских
спортсменов-инвалидов на соревнованиях разного уровня является наличие
эффективно действующей системы управления спорта инвалидов и его
государственной поддержки. На государственном уровне решаются вопросы
организационного, финансового, правового, материально-технического,
кадрового и информационного обеспечения этой отрасли.
Ключевые слова: инвалиды, государственная поддержка спорта инвалидов,
организационное, финансовое, правовое, материально-техническое, кадровое и
информационное обеспечение.
Annotation. One of factors of successful performances of the Ukrainian disabled
sportsmen at competitions of a different level is presence of effectively working
control system of disabled people's sports and its state support. At the state level
organizational, financial, legal, material-technical, personnel and information supply
problems of this branch are solved.
Key words: disabled people, the state support of sports for disabled, organizational,
financial, legal, material-technical, personnel and information maintenance.
120. Купреева О.
Об особенностях эмоциональной сферы инвалидов-спортсменов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата / О. Купреева // Олімпійський
спорт і спорт для всіх : тези доп. IV Міжнар. наук. конгр. – К., 2000. – С. 608.
Анотація. Вивчено взаємозв’язок, психологічну феменологію та чинники, які
впливають на розвиток психологічних бар’єрів.
Ключові слова: спорт інвалідів, порушення опорно-рухового апарату.
Аннотация. Изучены взаимосвязь, психологическая феноменология и факторы,
влияющие на развитие психологических барьеров.
Ключевые слова: инвалиды-спортсмены, нарушения опорно-двигательного
аппарата.
Annotation. Interconnection, psychological phenomenology and factors, which have
an influence upon the development of psychologyc barriers have been examined.
Key words: handicapped sportsmen, muscular-skeletal apparatus impairments.

121. Купреева О.
Влияние
психологических
особенностей
инвалидов-спортсменов
с
ампутационными дефектами конечностей на их спортивные достижения /
О. Купреева // Wychowanie fizychne i sport : kwartalnyk. – 2002. – Т. XLVI, supl.
1, cz. 2. – С. 362–363.
Анотація. Розроблені напрями психологічній корекції націлені на підвищення
самооцінки, загального рівня самоприйняття, зменшення рівня особової
тривожності, корекцію комунікативних навичок, підвищення командної
згуртованості.
Ключові слова: психологічні особливості, інваліди, спортсмени, дефекти.
Аннотация. Разработанные направления психологической коррекции нацелены
на повышение самооценки, общего уровня самопринятия, уменьшения уровня
личностной тревожности, коррекцию коммуникативных навыков, повышение
командной сплоченности.
Ключевые слова: психологические особенности, инвалиды, спортсмены,
дефекты.
Annotation. Thus, exposed psychological features of people with amputation the
defects of extremities it is necessary to take into account in work with them. The
directions to the psychological correction developed by us are aimed at the increase
of self-appraisal, general level of selfacceptance, diminishing of level of personality
anxiety, correction of communicative skills, increase of command solidarity.
Key words: psychological features, invalids, sportsmen, defects.
122. Купреева О.
Особенности отношения к физическому дефекту инвалидов-спортсменов,
перенесших ампутацию конечностей / О. Купреева // Олімпійський спорт і
спорт для всіх : тези доп. IV Міжнар. наук. конгр. – К., 2000. – С. 609.
Анотація. Отримані дані свідчать про те, що після ампутації відбуваються
характерологічні зміни особистості.
Ключові слова: спорт інвалідів, травми.
Аннотация. Полученные данные свидетельствуют, что в отдаленном периоде
после ампутации происходит формирование характерологических изменений
личности. В связи с этим необходимо проведение психореабилитационной
работы с инвалидами-спортсменами данной нозологии.
Ключевые слова: спорт инвалидов, травмы.
Annotation. The data being obtained verify that character changes of the individual
take part after amputation.
Key words: sport of handicapped, trauma.
123. Курысько Н.
Развитие инвалидного спорта в Украине / Н. Курысько // Історія олімпійського
спорту України : матеріали IV Всеукр. студент. наук.-практ. конф. – Донецьк,
2008. – С. 177–181.
Анотація. Узагальнено дані літературних джерел, передовий досвід з
організації фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи з інвалідами.

Показано, що в даний час завдяки діяльності Національного комітету спорту
інвалідів України і державної системи «Інваспорт» відбувається активна
реалізація програми розвитку фізичної культури і спорту інвалідів. І хоча, на
даному етапі, вона сьогодні ще не має належного рівня фінансування і
достатньої матеріально-технічної підтримки, вже самим фактом свого
існування вселяє оптимізм в людей, які, не дивлячись на свій особливий статус,
прагнуть бути повноцінними громадянами нашої України.
Ключові слова: інвалідний спорт, розвиток, Україна.
Аннотация. Обобщены данные литературных источников, передовой опыт в
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
инвалидами. Показано, что в настоящее время благодаря деятельности
Национального комитета спорта инвалидов Украины и государственной
системы «Инваспорт» происходит активная реализация программы развития
физической культуры и спорта инвалидов. И хотя, на данном этапе, она
сегодня еще не имеет надлежащего уровня финансирования и достаточной
материально-технической поддержки, уже самим фактом своего
существования вселяет оптимизм в людей, которые, несмотря на свой
особенный статус, стремятся быть полноценными гражданами нашей
Украины.
Ключевые слова: инвалидный спорт, развитие, Украина.
Annotation. Information of literary sources is generalized, front-rank experience in
organization of athletic-health and sporting work with invalids. It is rotined that
presently due to activity of the National committee of sport of invalids of Ukraine and
state system of «Invasport» there is active realization of the program of development
of physical culture and sport of invalids. And although, on this stage, it does not yet
have the proper level of financing and sufficient material and technical support
today, already infuses with the fact of the existence optimism in people, which, in
spite of the special status, aim to be the valuable citizens of our Ukraine.
Key words: invalid sport, development, Ukraine.
124. Курчаба Т.
Соціальні проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи з
інвалідами у Львівській області / Тетяна Курчаба, Ольга Бас, Андрій Вовканич
// Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л., 2003. –
Вип. 1. – С. 63–66.
Анотація. Встановлено основні причини низького рівня охоплення заняттями
фізкультурою і спортом неповносправних з травмами хребта і спинного мозку.
Ключові слова: фізкультурно-оздоровча робота, неповносправні.
Аннотация. Установлены основные причины низкого уровня охвата
занятиями физкультурой и спортом инвалидов с травмами позвоночника и
спинного мозга.
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная работа, инвалиды.
Annotation. Main reasons of low level of handicapped with backbone and spinal
cord trauma involvement into physical education and sport activities has been
established.
Key words: physical educative and sanitation activities, handicapped.

125. Кучер В.
Рівненському обласному центру „Інваспорт” – 10 років / В. Кучер,
В. Ковальський // Концепція розвитку галузі фізичної культури і спорту в
Україні : зб. наук. пр. – Рівне, 2003. – Вип. 3, ч. 2. – С. 171–172.
Анотація. У статті проаналізовано діяльність Рівненського обласного центру
"Інваспорт", показано тенденції росту і зміцнення; охарактеризовано
ефективність його діяльності.
Ключові слова: Рівненський обласний центр "Інваспорт", тенденції.
Аннотация. В статье проанализирована деятельность облатного центра
″Инваспорт", показаны тенденции роста и укрепления; охарактеризована
эффективность его деятельности.
Ключевые слова: Ровенский областной центр "Инваспорт", тенденции.
Annotation. The activity of the Rivne regional center "Invasport" is analysed, th
tendencies to growing and consolidation are shown, the efficiency of it's activity is
characterized.
Key words: Rivne regional center "Invasport", tendencies.
126. Ладани Ш.
Спорт инвалидов – модель мастерства теннисиста / Ш. Ладани // Олимпийский
спорт и спорт для всех : тез. докл. V Междунар. науч. конгр. – Минск, 2001. –
С. 157.
Анотація. Теніс на візках представляє собою повну реалізацію рухових якостей
в умовах постійного контролю руху м’яча. Для того, щоб дії спортсмена були
ефективними, необхідна оцінка ігрової ситуації і відповідне прийняття рішень.
Ключові слова: спорт інвалідів, теніс на візках.
Аннотация. Теннис на колясках представляет собой полную реализацию
двигательных качеств в условиях постоянного контроля движений мяча. Для
того, чтобы действия спортсмена были эффективными, необходима оценка
игровой ситуации и соответствующее этой ситуации принятие решений.
Ключевые слова: спорт инвалидов, теннис на колясках.
Annotation. Tennis in the wheelchairs represents complete realization of movement
qualities under conditions of the constant control of ball movement. Evaluation of the
game situation and corresponding decision making is being needed for effective
activity of the sportsman.
Key words: sport of handicapped, tennis in the wheelchairs.
127. Лазарева Е.
Специальные тесты для определения критериев переносимости нагрузок /
Е. Лазарева // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. IV Міжнар. наук.
конгр. – К., 2000. – С. 612.
Анотація. Розглянуто критерії витримування навантажень для інвалідів з
різним характером порушень та ступенем компенсації рухових функцій.
Ключові слова: інваліди, навантаження.

Аннотация. Рассмотрены критерии переносимости нагрузок инвалидами с
различным характером нарушений и степенью компенсации двигательных
функций.
Ключевые слова: инвалиды, нагрузки.
Annotation. Criteria of loadings` carrying over in handicapped with different
character of impairments and the level of compensation of movement functions.
Key words: handicapped, loadings.
128. Лактюшина Т. Л.
Вербалізація корекційного навчання інвалідів руховим діям / Т. Л. Лактюшина
// Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб.
наук. пр. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – С. 851 – 855.
Анотація. Для вирішення завдань корекційного навчання інвалідів рухових дій
використано вербальні методи психорегуляційної спрямованості у поєднанні з
практичними методами.
Ключові слова: інваліди, психологічна реабілітація.
Аннотация. Для решения задач коррекционного обучения инвалидов
двигательным
действиям
использованы
вербальные
методы
психорегулирующей направленности совместно с практическими методами.
Ключевые слова: инвалиды, психологическая реабилитация.
Annotation. The solving the tasks of the correcting motor instruction of invalids we
used the verbal methods of psychoregulating direction united with the practical ones.
Key words: invalids, psychoregulating direction.
129. Линдорф М.
Возвращающий к жизни / М. Линдорф // Спортивные игры. – 1991. − № 2. – С.
1–2.
Анотація. Розглянуто проблему віри у себе спортсменів-інвалідів.
Ключові слова: спорт інвалідів, інваліди-ампутанти.
Аннотация. Рассмотрена проблема веры в себя спортсменов-инвалидов.
Ключевые слова: спорт инвалидов, инвалиды-ампутанты
Annotation. The problem of self belief in handicapped sportsmen has been
considered.
Key words: sport of handicapped, amputees handicapped.
130. Линець М. М.
Кваліфікаційні розбіжності структури змагальної діяльності спринтерів з
церебральним паралічем / Линець М. М., Зав’ялова Б. В. // Олімпійський спорт і
спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 518.
Анотація. Значні міжкваліфікаційні розбіжності структури змагальної
діяльності спринтерів з церебральним паралічем свідчать про вагомий вплив на
спортивний результат максимальної швидкості, середньої швидкості бігу на
100 м та швидкості бігу на останніх 10 м дистанції, довжини кроків. Менш
виражені міжкваліфікаційні розбіжності серед спринтерів з церебральним

паралічем зафіксовані в показниках швидкості подолання перших 30 м
дистанції та у показниках частоти кроків.
Ключові слова: змагальна діяльність, спринтери, церебральний параліч.
Аннотация. Значительные межквалификационные расхождения структуры
состязательной деятельности спринтеров с церебральным параличом
свидетельствуют о весомом влиянии на спортивный результат максимальной
скорости, средней скорости бега на 100 м и скорости бега на последних 10 м
дистанции, длины шагов. Менее выражены межквалификационные
расхождения среди спринтеров с церебральным параличом зафиксированы в
показателях скорости преодоления первых 30 м дистанции и в показателях
частоты шагов.
Ключевые слова: состязательная деятельность, спринтеры, церебральный
паралич.
Annotation. Considerable interqualifying divergences of structure of contention
activity of sprinters with a cerebral paralysis testify to ponderable influence on the
sporting result of high speed, middle швидкос runs on a 100 m and speeds at run on
the last a 10 m of distance, lengths of steps. Interqualifying divergences are less
expressed among sprinters with the cerebral paralysis of зафіксоваи in the indexes
of speed of overcoming first a 30 m of distance and in the indexes of frequency of
steps.
Key words: contention activity, sprinters, cerebral paralysis.
131. Линець М. М.
Основні напрямки оптимізації технічної підготовки спортсменів з
церебральним паралічем / Линець М. М., Передерій А. В. // Оздоровча і
спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і
спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2005. – Вип. 4. − С. 62 – 67.
Анотація. У статті розглядаються особливості навчання техніці спортивних
вправ спортсменів з церебральним паралічем, пропонуються практичні
рекомендації щодо технічної підготовки.
Ключові слова: церебральний параліч. технічна підготовка, практичні
рекомендації.
Анотация. В статье рассматриваются особенности обучения технике
спортивных упражнений спортсменов с церебральным параличом, предложены
практические рекомендации по технической подготовке.
Ключевые слова: церебральный паралич, техническая подготовка,
практические рекомендации.
Annotation. Peculiarities of teaching of sport exercisers, technique for atkkles With
the cerebral palsy are analyzed in the article. Practical recommendations concerning
technical training are given.
Key words: cerebral palsy, technical training, practical recommendations.
132. Лысенко И. Р.
Историко-организационные аспекты развития спорта инвалидов // Педагогіка,
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук.
моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2009. – № 2. – С. 87–91.

Анотація. Проведено аналіз формування та розвитку спортивного руху
інвалідів у світі. Висвітлено специфіку організації та функціонування спорту
інвалідів в Україні. Здійснено аналіз виступів української збірної
паралімпійського та дефлімпійського руху. Темпи розвитку спортивного руху в
Україні за останні чотириріччя є найвищими в Європі. Українські спортсмени
впевнено займають лідируючі позиції на найбільших світових і європейських
змаганнях.
Ключові слова: інвалід, організація, адаптивний спорт.
Аннотация. Проведен анализ формирования и развития спортивного
движения инвалидов в мире. Представлена специфика организации и
функционирования спорта
инвалидов в Украине. Осуществлен анализ
выступления украинской сборной паралимпийского и дефлимпийского
движения. Темпы развития спортивного движения в Украине за последнее
четырехлетие являются наивысшими в Европе. Украинские спортсмены
уверенно занимают лидирующие позиции на крупнейших мировых и европейских
соревнованиях.
Ключевые слова: инвалид, организация, алаптивный спорт.
Annotation. The analysis of forming and development of sports motion of disabled
people in the world is analysed. The specific of organization and fuctioning of sport
of disabled people in Ukraine is highilighted.
Key words: disabled person, organization, adapted sport.
133. Майструк А.
Спортивные достижения сильнейших слабовидящих легкоатлетов /
А. Майструк // Олимпийский спорт и спорт для всех : тез. докл. V Междунар.
науч. конгр. – Минск, 2001. – С. 160.
Анотація. Порівняння світових рекордів слабозорих та здорових легкоатлетів
за останнє десятиліття показало, що рівень перших залежить від
спрямованості легкоатлетичних видів, а також використання сучасних
підходів до процесу тренування.
Ключові слова: слабозорі легкоатлети, спортивні досягнення.
Аннотация. Сопоставление мировых рекордов слабовидящих и здоровых
легкоатлетов за последнее десятилетие показало, что уровень первых во
многом зависит от направленности легкоатлетических видов, а также
использования современных подходов к процессу тренировки.
Ключевые слова: слабовидящие легкоатлеты, спортивные достижения.
Annotation. The comparisons of world records of ucak-eyed and strong athletes
according to the last decade reveled that the level of the former depends on direction
of track-and field kinds, and also on using modern approaches to the training
process.
Key words: ucak-eyed athletes, sports arhievements.
134. Макущенко І. В.
Інваспорт як напрямок розвитку руху „Спорт для всіх” серед осіб з особливими
потребами / Макущенко І. В., Новиков В. А. // Педагогіка, психологія та

медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за
ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 5. – С. 216–218.
Анотація. У статі розглянуто використання регіонального досвіду в
застосуванні інноваційних форм фізичного виховання, доцільність
впровадження систематичних фізкультурно-оздоровчих заходів для інвалідів, а
також значущысть отриманих знань у професійній підготовці майбутніх
фахівців з галузі фізичної культури і спорту.
Ключові слова: рух „Спорт для всіх", інваспорт, реабілітаційні заходи, люди з
особливими потребами.
Аннотация. В статье рассматривается применение регионального опыта в
использовании
инновационных
форм
физического
воспитания,
целесообразность внедрения систематических физкультурно-оздоровительных
мероприятий для инвалидов, а также значимость полученных знаний в
профессиональной подготовке будущих специалистов в сфере физической
культуры и спорта.
Ключевые слова: движение „Спорт для всех", инваспорт, реабилитационные
мероприятия, люди с ограниченными возможностями.
Annotation. The article illustrates the application of experience in the district in
exercise of innovative forms of physical training, expediency of introduction of
regular physical-improving actions for invalids, and also the significance of the
acquired knowledge in vocational training of the future experts in the area of
physical training and sports.
Key words: movement „Sports for all", invasport. rehabilitation actions, people with
hindered capabilities.
135. Махов А. С.
Недостатки организации спортивных соревнований для инвалидов /
Махов А. С. // Адаптивная физическая культура. – 2012. – № 1(49). – С. 34–37.
Анотація. Проведено аналіз недоліків організації спортивних змагань серед
інвалідів. Наведено результати дослідження, проведеного серед спортсменівінвалідів з 18 регіонів Росії.
Ключові слова: інваліди, спортивні змагання, недоліки організації змагань.
Аннотация. Проведен анализ недостатков организации спортивных
соревнований среди инвалидов. Приведены результаты исследования,
проведённого среди спортсменов-инвалидов из 18 регионов России.
Ключевые слова: инвалиды, спортивные соревнования, недостатки
организации соревнований.
Annotation. Analysis of the shortcomings of the organization of sports competitions
among the disabled. The results of the study, conducted among disabled athletes from
18 regions of Russia.
Key words: disabled people, sports, disadvantage in the competition.
136. Мишин М. В.
Влияние утомления на результативность бросков в соревновательной
деятельности баскетболистов на колясках / Мишин М. В. // Физическое
воспитание студентов. – 2009. – № 2. – С. 60–63.

Анотація. Постійно зростаюча конкуренція на світовій спортивній арені
висуває усе більш складні проблеми перед спортивною педагогікою.
Найважливіша з них – проблема підвищення рівня й надійності спортивного
результату. Поліпшення результативності ігрових дій у баскетболі на візках
найтіснішим чином пов'язане з підвищенням точності кидків м'яча в кільце.
Якість цього технічного прийому є вирішальним чинником у досягненні
перемоги. Підвищення точності кидків м'яча й збереження стабільності
можуть значною мірою спростити тактичний малюнок гри, зробити його
більш раціональним. Звідси пошук резервів вдосконалення точних дій
баскетболістів на візках здобуває особливу важливість.
Ключові слова: спорт, баскетбол, баскетбол на візках, стомлення, точність
кидків, змагальна діяльність.
Аннотация. Постоянно возрастающая конкуренция на мировой спортивной
арене выдвигает все более сложные проблемы перед спортивной педагогикой.
Важнейшая из них – проблема повышения уровня и надежности спортивного
результата. Улучшение результативности игровых действий в баскетболе на
колясках теснейшим образом связано с повышением точности бросков мяча в
кольцо. Качество этого технического приема является решающим фактором в
достижении победы. Повышение точности бросков мяча и сохранение
стабильности могут в значительной мере упростить тактический рисунок
игры, сделать его более рациональным. Отсюда поиск резервов
совершенствования точных действий баскетболистов на колясках
приобретает особую важность.
Ключевые слова: спорт, баскетбол, баскетбол на колясках, утомление,
точностьбросков, соревновательная деятельность.
Annotation. Major of them is a problem of increase of level and reliability of sports
result. Improvement of productivity of game actions in Wheelchair Basketball is
closely connected with increase of accuracy of throws of a ball in a ring. Quality of
this technique is a determinative in victory achievement. Increase of accuracy of
throws of a ball and stability preservation can simplify appreciably tactical drawing
of game, make its more rational. From here search of reserves of perfection of exact
actions of Wheelchair Basketball players gets special importance.
Key words: sports, basketball, Wheelchair Basketball, tiredness, accuracy of throws,
competitive activity.
137. Мишин М. В.
Элементы техники владения баскетбольной коляской / Мишин М. В. //
Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2010. − № 2. – С. 64–67.
Анотація. Основа техніки баскетболу на візках – техніка володіння
спортивним візком, яка є головною частиною цілісної системи дій, які
направлені на рішення завдань, які формуються у процесі реалізації конкретних
ігрових ситуацій. У баскетболі на візках гравці пересуваються по майданчику
на спеціальних спортивних баскетбольних візках, виконують основні дії в
управлінні, зупинках, утриманні, переміщенні та поворотах виключно за
допомогою м'язів верхніх кінцівок та тулубу і у той же час за допомогою рук
спортсмени виконують усі техніко-тактичні дії у грі з м 'ячем.

Ключові слова: спорт, баскетбол, баскетбол на візках, техніка.
Аннотация. Основа техники баскетбола на колясках – техника владения
спортивной коляской, которая является самой главной частью целостной
системы действий, направленной на решение задач, формируемых в ходе
реализации конкретных игровых ситуаций. В баскетболе на колясках игроки
передвигаются по площадке на специальных спортивных баскетбольных
колясках, выполняя основные действия в управление торможении, удержании,
перемещении и поворотах исключительно при помощи мышц верхних
конечностей и туловища, и в тот же время при помощи рук спортсмены
выполняют все технико-тактические действия в игре с мячом.
Ключевые слова: спорт, баскетбол, баскетбол на колясках, техника
Annotation. In wheelchair basketball, players move on a platform on special sports
basketball wheelchair, carrying out the basic action in management, braking,
deduction, moving and turn exclusively by means of muscles of the top finite nesses
an: I trunk and in the same time by means of hands sportsmen carry out all technique
and tactical actions in play with ball.
Key words: sports, basketball, wheelchair basketball, techniques.
138. Міщенко І.
Досягнення і проблеми інваспорту на Херсонщині / І. Міщенко, Л. Харченко //
Зб. наук. пр. Херсонського держ. пед. ун-ту. Серія : Пед. науки. – 2002. – Вип.
29. – С. 41–43.
Анотація. Спортсмени-інваліди Херсонщини здобули багато медалей, грамот,
почесних звань і титулів.
Ключові слова: інвалідний спорт, олімпійські нагороди.
Аннотация. Спортсменами-инвалидами Херсонщины завоевано много
медалей, грамот и почетных званий.
Ключевые слова: инвалидный спорт, олимпийские победы.
Annotation. Many medals, charters and honorary titles were gowned by sportsmeninvalids from Kherson.
Key words: invalids sport, Olympic rewards.
139. Мудрік В.
Головні поняття спорту інвалідів олімпійської спрямованості / Віталій Мудрік //
Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції :
матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Т., 2009. – С. 51–54.
Анотація. У статті визначені поняття «паралімпійський рух»,
«дефлімпійський рух» і «рух спеціальних олімпіад» як рухів олімпійського
характеру в України.
Ключові слова: спорт інвалідів, головні поняття, олімпійська спрямованість.
Аннотация. В статье дано толкование понятиям «паралимпийское
движение», «дефлимпийсксе движение», «движение специальных олимпиад»
как движениям олимпийского характера в Украине.
Ключевые слова: спорт инвалидов, главные понятия, олимпийская
направленность.

Annotation. In the article describe definition of these «paralympic movement»,
«deflympic movement», «special Olympics movement» of movements Olympic
character in Ukraine.
Key words: sport of invalids, main concepts, olympic orientation.
140. Мудрік В. І.
Історичні особливості виникнення деяких назв міжнародних організацій спорту
інвалідів / Мудрік В. І. // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними :
зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації
неповносправних. – Л., 2005. – Вип. 4. − С. 27–34.
Анотація. У статті висвітлено історії виникнення назв всесвітніх
міжнародних спортивних організацій інвалідів олімпійського характеру. Автор
звертає увагу на юридичні й етичні норми оцінки назв спортивних організацій
інвалідів.
Ключові слова: терміни, назви змагань інвалідів.
Аннотация. В статье описаны истории появления названий основных
всемирных международных спортивных организаций инвалидов олимпийского
характера. Автор обращает внимание на юридические и этические нормы
оценки названий спортивных организаций инвалидов.
Ключевые слова: термины, названия соревнований инвалид.
Annotation. At the article are described the histories of appearance of the tides of the
basic world international sports organizations of the invalids of Olympic character
The author pays attention on legal and ethical norms of an assessment of the titles of
sports organizations of the invalids.
Key words: terms the titles of the tournament of invalidis.
141. Мудрик В.
История возникновения и развития международных спортивных организаций
инвалидов / В. Мудрик // Наука в олимпийском спорте. – 2006. – № 1. – С. 45–
49.
Анотація. Описано історію створення світових міжнародних спортивних
організацій інвалідів. Звертається увага на процеси інтеграції та
дезинтеграції в історії спорту інвалідів.
Ключові слова: історія, розвиток, міжнародні спортивні організації.
Аннотация. Описана история создания мировых международных спортивных
организаций инвалидов. Обращается внимание на процессы интеграции и
дезинтеграции в истории спорта инвалидов.
Ключевые слова: история, развитие, международные спортивные
организации.
Annotation. History of creation of the world international sports organizations for
disabled is described. Special attention is paid at integration and desintegration
processes in the history of sports for
Key words: history, development, international sporting organizations

142. Мудрік В. І.
Міжнародні засади формування соціально-правового ставлення до умов життя,
реабілітації й спорту інвалідів / Мудрік В. І. // Оздоровча і спортивна робота з
неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і спорту та фізичної
реабілітації неповносправних. – Л., 2005. – Вип. 4. – С. 34–42.
Анотація. Міжнародні політичні, соціальні і правові засади прав і свобод
інвалідів сформульовані у різних документах ООН, ЮНЕСКО та інших
організацій. Фізичне виховання й спорт інвалідів є складовою частиною
соціальної системи сучасного суспільства.
Ключові слова: права людини, спорт, інваліди.
Аннотация. Международные политические, социальные и правовые основы
прав и свобод инвалидов сформулированы в различных документах ООН,
ЮНЕСКО и других организаций. Физическое воспитание и спорт инвалидов
представляют собой составную часть социальной системы современного
общества.
Ключевые слова: права человека, спорт, инвалиды.
Annotation.These intarnational politics, social and legislative the fundamentals of
the rigts and freedooms of disableds were declared at varius the docments of UNO,
UNESKO and other organyzatiom. The physical education and sport of disableds are
thise part of the social system the modern society.
Key words: rigts of human, sport, disableds.
143. Мустафинс П.
Травмы и проблемы в волейболе сидя, сравнительная характеристика
инвалидов и здоровых спортсменов / П. Мустафинс, И. Шиврия // Наука в
олимпийском спорте. – 2006. – № 1. – С. 91–93.
Анотація. Розглянуто проблеми травмування і ускладнення у волейболі сидячи,
а також наведено порівняльну характеристику спортсменів з особливими
потребами та здорових спортсменів.
Ключові слова: травми, проблеми, волейбол, інваліди.
Аннотация. Рассмотрены проблемы травмирования и осложнения в
волейболе, сидя, а также приведена сравнительная характеристика
спортсменов с особенными потребностями и здоровых спортсменов.
Ключевые слова: травмы, проблемы, волейбол, инвалиды.
Annotation. Problems of injuries and complications in "sitting" volleyball are
considered, comparative characteristics of healthy and disabled athletes are
presented.
Key words: traumas, problems, volley-ball, invalids.
144. Найдєнцев Є. В.
Соціальні та гігієнічні проблеми спорту інвалідів в Україні / Є. В. Найдєнцев,
О. А. Томенко // Сучасні проблеми фізичного виховання та спорту школярів і
студентів України : матеріали наук.-практ. конф. – Суми, 2003. – С. 138–142.
Анотація. У статті розглянуто соціальні та гігієнічні проблеми спорту
інвалідів в Україні.

Ключові слова: спорт інвалідів, гігієна.
Аннотация. В статье рассмотрены социальные и гигиенические проблемы
спорта инвалидов в Украине.
Ключевые слова: спорт инвалидов, гигиена.
Annotation. In the article there were considered social and hygienic problems of
invalids sport in Ukraine.
Key words: invalids sport, hygiene.
145. Нечаева Н. В.
Физкультура и спорт для инвалидов (по материалам зарубежной печати ГДР,
ФРГ) / Н. В. Нечаєва, Ю. С. Сыромолотов // Теория и практика физической
культуры. – 1988. − № 11. – С. 58–60.
Анотація. Всі культурні та економічно розвинуті країни мають розроблені
програми та системи, спрямовані на всебічну допомогу інвалідам.
Ключові слова: інваліди, спорт інвалідів.
Аннотация. Все культурные и экономически развитые страны имеют
разработанные программы и системы, направленные на всестороннюю
помощь инвалидам.
Ключевые слова: инвалиды, спорт инвалидов.
Annotation. All civilized and economically developed countries hawe elaborated
programmes and systems directed to thorough help of invalids.
Key words: invalids, sport, invalids.
146. Оверковський В.
Маємо таке ж право на життя, як всі люди / В. Оверковський // Старт. – 1993. −
№ 7/8. – С. 12.
Анотація. З початком перебудовчих процесів з’явилася реальна можливість
створити власну організацію, яка б відстоювала інтереси інвалідів.
Ключові слова: інваліди, проблеми інвалідів.
Аннотация. З началом перестроечных процессов появилась реальная
возможность создания собственной организации, которая отстаивала бы
интересы инвалидов.
Ключевые слова: инвалиды, проблемы инвалидов.
Annotation. With the beginning of reorganization processes arose real possibility to
found own organization which will assert invalids interests.
Key words: invalids, invalids prodlems.
147. Овчаренко С.
Особенности
развития
скоростно-силовых
качеств
футболистов
с
последствиями ДЦП в недельном цикле подготовительного периода /
С. Овчаренко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х.,
2008. – № 7. – С. 89–92.
Анотація. У даній роботі досліджувалася ефективність побудови мікроциклів
навчально-тренувального процесу в підготовчому періоді, направленого на

розвиток швидкісно-силових якостей футболістів з дитячим церебральним
паралічем. Виявлено достовірний приріст у спортсменів експериментальної
групи всіх показників рівня фізичної підготовленості. У спортсменів
контрольної групи підвищення швидкісно-силових якостей і спеціальної
витривалості було недостовірним. Більш високий приріст у показниках
підготовленості спортсменів експериментальної групи свідчить про
ефективність розроблених експериментальних комплексів.
Ключові слова: дитячий церебральний параліч, тестування, модель.
Аннотация. В данной работе исследовалась эффективность построения
микроциклов учебно-тренировочного процесса в подготовительном периоде,
направленного на развитие скоростно-силовых качеств футболистов с
детским церебральным параличом. Выявлен достоверный прирост у
спортсменов экспериментальной группы всех показателей уровня физической
подготовленности. У спортсменов контрольной группы повышение скоростносиловых качеств и специальной выносливости было недостоверным. Более
высокий
прирост
в
показателях
подготовленности
спортсменов
экспериментальной
группы
свидетельствует
об
эффективности
разработанных экспериментальных комплексов.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, тестирование, модель.
Annotation. The work investigates the effectives of micro cycles forming of study and
train process during the preliminary period directing the development of speed
strength abilities for CP footballers. The reliable accretion at sportsmen of
experimental bunch of all parameters of a level of physical readiness is detected. At
sportsmen of control bunch increase of high-speed power{force} qualities and special
persistence was uncertain. The higher accretion in parameters of readiness of
sportsmen of experimental bunch testifies to efficacy of designed experimental
complexes.
Key words: cerebral palsy (CP), testing, model.
148. Овчаренко С.
Особливості планування тренувального процесу футболістів з наслідками ДЦП
в річному циклі підготовки / С. Овчаренко // Спортивний вісник Придніпров’я.
– 2008. – № 3/4. – С. 175–177.
Анотація. У науково-методичній літературі не знайшли відображення
рекомендації з методики планування тренувального процесу у футболі
інвалідів. Розроблена модель річного циклу підготовки футболістів з ДЦП.
Ключові слова: методика, планування, тренувальний процес.
Аннотация. В научно-методической литературе не нашли отображения
рекомендации по методике планирования тренировочного процесса в футболе
инвалидов. Разработана модель годичного цикла подготовки футболистов с
ДЦП.
Ключевые слова: методика, планирование, тренировочный процесс.
Annotation In science literature there are no methodical recommendation for
training process planning of disabled footballers. Year cycle preparatory model for
CP footballers has been worked out.
Key words: method, planning, training process.

149. Огорелкова Л.
Анализ состояния и перспективы развития физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с инвалидами в Украине / Л. Огорелкова // Спортивна наука
на рубежі століть : тези доп. ІІ Міжнар. наук. конф. студ. – К., 2000. – С. 196–
199.
Анотація. Розглянуто проблеми спорту інвалідів та структура інвалідного
руху. Запропоновано ряд заходів для поліпшення ефективності цієї роботи.
Ключові слова: фізкультурно-оздоровча робота, інвалідний рух.
Аннотация. Рассматриваются проблемы спорта инвалидов и структура
инвалидного движения. Предлагается ряд мероприятий для улучшения
эффективности этой работы.
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная работа, инвалидное
движение.
Annotation. This article is dealing with problems of sport for disabled and the
structure of this movement. In the conclusion there are some propositions for the
increase of effectiveness in this work.
Key words: problems of sport invalids.
150. Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : моногр. з проблем
фіз. виховання і спорту неповносправних / за ред. Ю. Бріскін, М.Линець, Е.
Болях, Ю. Мігасевич. – Л. : Арал, 2004. – 128 с.
Анотація. Розглядаються загальні проблеми інваспорту, особливості
організації, класифікації, методики підготовки та медичного контролю у
Паралімпійському і Дефлімпійському спорті та Спеціальних Олімпіадах.
Висвітлюються актуальні проблеми оздоровчої роботи з неповносправними.
Для науковців та практичних працівників інваспорту.
Ключові слова: спортивная, оздоровча робота, інваліди, спорт.
Аннотация. Рассматриваются общие проблемы инваспорта, особенности
организации, классификации, методики подготовки и медицинского контроля в
Паралимпийском и Дефлимпийском спорте и Специальных Олимпиадах.
Освещают актуальные проблемы оздоровительной работы с инвалидами. Для
научных работников и практических работников инваспорта.
Ключевые слова: спортивная, оздоровительная работа, инвалиды, спорт.
Annotation. General issues are examined invalid sport, features of organization,
classifications, methods of preparation and medical control in Paralimpiс and
Deflimpiс sport and Special Olympiads. Light up the issues of the day of health work
from неповносправними. For research workers and practical workers invalid sport.
Key words: sporting, health work, invalids, sport.
151.
Особливості організації і проведення змагань з футболу для
інвалідів-ампутантів / В. Строкатов, М. Сапронов, О. Огерчук, О. Колобич //
Теоретико-методичні основи фізичного виховання молоді : матеріали І Регіон.
наук.-практ. семінару. – Л., 2006. – С. 218–220.

Анотація. У статті наведено результати аналітичного аналізу розвитку
футболу інвалідів-ампутантів в Україні. Визначено основні структурні
одиниці Міжнародної федерації та напрями подальшого дослідження.
Ключові слова: організація, проведення змагань, футбол, інваліди.
Аннотация. В статье подано результаты аналитического анализа развития
футбола инвалидов-ампутантов в Украине. Определены основные
структурные элементы Международной федерации и направления дальнейших
исследований.
Ключевые слова: организация, проведение соревнований, футбол, инвалиды.
Annotation. In article helped into results of analytic development analysis to football
invalids-amputant on Ukraine. Defined basic structural units of International
federation and directions of further research.
Key words: organization, leadthrough of competitions, football, invalids.
152. Остапенко О.
Проблеми організації масових форм фізичної культури та спорту з
неповносправними людьми / О. Остапенко // Фізична реабілітація як напрям
підготовки спеціалістів : тези доп. учасників міжнар. наук.-метод. конф. – К.,
2003. – С. 7.
Анотація. Для занять фізичною культурою і спортом інвалідів необхідні
відповідні умови.
Ключові слова: неповносправні, матеріально-технічна база.
Аннотация. Для занятий физической культурой и спортом инвалидов
необходимы специальные условия.
Ключевые слова: инвалиды, материально-техническая база.
Annotation. The invalids need appropriate conditions for studying the physical
culture and sport.
Key words: sportsmen-invalids, logistical basis.
153. Передерий А.
Критерии оценки двигательной памяти спортсменов с последствиями детского
церебрального паралича / Алина Передерий // Наука в олимпийском спорте. –
2002. − № 2. – С. 42–47.
Анотація. Статтю присвячено визначенню особливостей рухової пам’яті
спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу. Охарактеризовано
кількісні параметри відтворення спортсменами-інвалідами просторових,
часових та ритмічних характеристик в умовах комп’ютерного моделювання
та реального виконання рухів.
Ключові слова: спортсмени-інваліди, комп’ютерне моделювання.
Аннотация.
Дана
характеристика
количественных
параметров
воспроизведения спортсменами-инвалидами пространственных, временных и
ритмических характеристик в условиях компьютерного моделирования и
реального выполнения движений.
Ключевые слова: спортсмены-инвалиды, компьютерное моделирование.
Annotation. The given article is devoted to the peculiarities of the motional memory
of the sportsmen with cerebral paralysis.

Key words: sportsmen-invalids, computer design.
154. Передерій А.
Проблема технічної підготовки спортсменів-інвалідів з дитячим церебральним
паралічем з урахуванням особливостей рухової пам’яті / Аліна Передерій //
Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту.
– Л., 2001. – Вип. 5, т. 2. – С. 267–268.
Анотація. Врахування особливостей рухової пам’яті спортсменів-інвалідів з
ДЦП дозволить оптимізувати процес технічної підготовки, підібрати
адекватні методи навчання, розробити рекомендації щодо дозування
навантаження на різних етапах вивчення спортивних вправ.
Ключові слова: спортсмени-інваліди, дитячий церебральний параліч.
Аннотация. Учет особенностей двигательной памяти спортсменовинвалидов с детским церебральным параличем оптимизирует процесс
технической подготовки.
Ключевые слова: спортсмены-инвалиды, детский церебральный паралич.
Annotation. The importance of the taking into consideration peculiarities of the
moving memory in the process of the sport exercises technique studying is shown.
Key words: sportsmen-invalids, cerebral paralysis.
155. Передерій А. В.
Технічна підготовка спортсменів з наслідками церебрального паралічу з
урахуванням особливостей рухової пам’яті : автореф. дис. … канд. наук з фіз.
виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” /
Передерій Аліна Володимирівна ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2002. –
19 с.
Анотація. Вперше в теорії та практиці спортивної підготовки легкоатлетів з
наслідками церебрального паралічу визначені особливості їх рухової пам’яті, а
саме параметри запам’ятовування просторових, часових та ритмічних
характеристик техніки; обґрунтовані методичні прийоми урахування
особливостей рухової пам’яті в процесі оволодіння технікою спортивних вправ.
Дістали подальший розвиток положення щодо застосування специфічних
методів оволодіння рухами особами з наслідками церебрального паралічу.
Адаптовані для спортивної підготовки інвалідів з наслідками церебрального
паралічу фундаментальні засади технічної підготовки спортсменів в
олімпійському спорті.
Ключові слова: технічна підготовка, спортсмени з наслідками церебрального
паралічу, особливості рухової пам’яті.
Аннотация. Впервые в теории и практике спортивной подготовки
легкоатлетов с последствиями церебрального паралича определены
особенности их двигательной памяти, а именно параметры запоминания
пространственных, временных и ритмических характеристик техники.
Обоснованы методические приемы учета особенностей двигательной памяти
в процессе овладения техникой спортивных упражнений. Приобрели
дальнейшее развитие положения об использовании специфических методов
овладения движениями лицами с последствиями церебрального паралича.

Адаптированы для спортивной подготовки инвалидов с последствиями
церебрального паралича фундаментальные основы технической подготовки
спортсменов в олимпийском спорте.
Ключевые слова: техническая подготовка, спортсмены с последствиями
церебрального паралича, особенности двигательной памяти.
Annotation. First in a theory and practice of sporting preparation of athletes with
the consequences of cerebral paralysis the features of their motive memory are
certain, namely parameters of memorizing of spatial, temporal and rhythmic
descriptions of technique. The methodical receptions of account of features of motive
memory are grounded in the process of capture the technique of sporting exercises.
Purchased further development of position about the use of specific methods of
capture motions by persons with the consequences of cerebral paralysis. Adapted for
sporting preparation of invalids with the consequences of cerebral paralysis
fundamental bases of technical preparation of sportsmen in olympic sport.
Key words: technical preparation, sportsmen with the consequences of cerebral
paralysis, features of motive memory.
156. Передерій А.
Часові характеристики рухів як критерій рухової памяті спортсменів з
наслідками церебрального паралічу / Аліна Передерій // Фізичне виховання,
спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. держ.
ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – Т. 2. – С. 82–85.
Анотація. Стаття присвячена проблемі технічної підготовки спортсменівінвалідів з дитячим церебральним паралічем. На прикладі легкоатлетівгеміплегіків виявлено особливості рухової пам 'яті, а саме – відтворення
часових ххсхтеристик рухів, оптимальна кількість попередніх виконань вправ,
зокрема в модельних та реальних умовах.
Ключові слова: характеристика, рухова пам'ять, спортсмени, церебральний
параліч.
Аннотация. Статья посвящена проблеме технической подготовки
спортсменов-инвалидов с детским церебральным параличом. На примере
легкоатлетов-гемиплегиков обнаружены особенности двигательной памяти, а
именно – воссоздание часовых характеристик движений, оптимальное
количество предыдущих выполнений упражнений, в частности в модельных и
реальных условиях.
Ключевые слова: характеристика, двигательная память, спортсмены,
церебральный паралич.
Annotation. The article is devoted to a problem of technical training of the
sportsmen-invalids with cerebral paralysis. The mine instruments and methods of
technical training sportsmens, which go in for track and field athletics with a
gemiplegy are determined. The features of moving memory, namely reproduction of
the time characteristics of movements, optimum guantity of previous repeating of
exercises, including, model and real environments.
Key words: description, motive memory, sportsmen, cerebral paralysis.

157. Передерий А.
Общая характеристика классификации в спорте инвалидов / Алина Передерий,
Ольга Борисова, Юрий Брискин // Наука в олимпийском спорте. – 2006. – № 1.
– С. 50–54.
Анотація. Розглядаються особливості формування змагальних груп в
Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, а також іграх Спеціальних
Олімпіад. Наведено еволюцію класифікаційних критеріїв.
Ключові слова: Паралімпійські ігри, Дефлімпійські ігри, Спеціальні Олімпіади.
Аннотация. Рассмотрены особенности формирования соревновательных
групп в Паралимпийских и Дефлимпийских играх, а также играх Специальных
Олимпиад. Приведена эволюция классификационных критериев.
Ключевые слова: Паралимпийские игры, Дефлимпийские игры, Специальные
Олимпиады.
Annotation. The features of forming competition groups are examined in the
Paralympic games, Deaflympic Games and Special Olympics. The evolution of
classification criteria is presented.
Key words: Paralympic games, Deaflympic Games, Special Olympics.
158. Потапова Л. В.
Дидактические основы формирования личности спортсменов-инвалидов в
системе современного образования / Потапова Л. В. // Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. – Х.,
2003. – № 23. – С. 86–90.
Анотація. Ефективність процесу навчання, перш за все, залежить від
викладача, яку особистість він сформує з учня. Одним із завдань, яке стоїть
перед педагогом є розвиток творчих здібностей і формування в своїх учнях
навичок самоосвіти, самовиховання, самореалізації особистості. Особливо це
стосується студентів-інвалідів різних нозологічних груп.
Ключові слова: формування особистості, розвиток, нозологічні групи.
Аннотация. Эффективность процесса обучения во многом зависит от умения
учителя формировать личность учащегося. Одним из заданий, которые стоят
перед педагогами, есть развитие творческих способностей студентов,
формирования у них навыков самообучения, самовоспитания, самоорганизации
и саморегуляции личности. Особенно это касается студентов-инвалидов
разных нозологических групп.
Ключевые слова: формирование личности, развитие, нозологические группы,
самообразование.
Annotation. The effectiveness of a study process depends, first of all, von the teacher,
what kind of a pupilys a personality he will form. One of the tasks, set before the
teacher is the development of creative abilities and formation of self-educational
skills and self-realization in the in pupils personalities. Especially it applies to
disabled students of various nozological groups.
Key words: the formation of personality, development, nozo'iog'rcin -grace
education.

159. Приступа Є. Н.
Напрями і тенденції розвитку спорту вищих досягнень інвалідів /
Є. Н. Приступа // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар.
наук. конгр. – К., 2005. – С. 522.
Анотація. Встановлено найважливіші тенденції розвитку системи спорту
вищих досягнень неповносправних осіб на сучасному етапі.
Ключові слова: спорт інвалідів, напрями, тенденції, розвиток.
Аннотация. Установлены важнейшие тенденции развития системы спорта
высших достижений инвалидов на современном этапе.
Ключевые слова: спорт инвалидов, направления, тенденции, развитие.
Annotation. Major progress of the system of sport of higher achievements of
неповносправних persons trends are set on the modern stage.
Key words: sport of invalids, directions, tendencies, development.
160. Приступа Е.
Особенности системы спортивных соревнований инвалидов / Евгений
Приступа // Наука в олимпийском спорте. – 2002. − № 2. – С. 36–41.
Анотація. У статті узагальнено особливості та тенденції функціонування
сучасної системи спортивних змагань інвалідів. Розглядаються особливості
загальної медичної та функціональної класифікацій спортсменів-інвалідів, а
також способи і різновиди проведення змагань у сучасному інваспорті.
Ключові слова: спорт інвалідів, змагання.
Аннотация. В статье обобщены особенности и тенденции функционирования
современной системы спортивных соревнований инвалидов. Рассмотрены
особенности общей медицинской и функциональной классификаций
спортсменов-инвалидов, а также способы и разновидности проведения
совревнований в современном инваспорте.
Ключевые слова: спорт инвалидов, соревнования.
Annotation. Peculiarities and tendencies of functioning of modern system of sports
competitions of handicapped are being generalized in this article. Peculiarities of
general medical and functional classification of handicapped sportsmen and methods
and varieties of competitions realization in modern sports for handicapped are being
analyzed.
Key words: system of sports competitions, handicapped sportsmen.
161. Приступа Е.
Спорт инвалидов – важная составляющая олимпийского образования / Евгений
Приступа // Наука в олимпийском спорте. – 2007. – № 2. – С. 153–157.
Анотація. Проаналізовано головні напрями та тенденції розвитку спорту
неповносправних, висвітлено процес формування концепції дефініції
"неповносправність", показано важливість олімпійської освіти для ефективної
інтеграції інвалідів у суспільство.
Ключові слова: спорт інвалідів, олімпійська освіта, концепція.
Аннотация. Проанализированы главные направления и тенденции развития
спорта инвалидов, отражен процесс формирования концепции дефиниции

"инвалидность", показана важность олимпийского образования для
эффективной интеграции инвалидов в общество.
Ключевые слова: спорт инвалидов, олимпийское образование, концепция.
Annotation. The article shows the main directions and trends of the development of
handicap sport. In addition, it demonstrates how the concept of the word "disability"
has been forming. It also accentuates the importance of the Olympic education in
order to implement effective social integration of handicaps.
Key words: sport of invalids, olympic education, conception.
162. Приступа Є.
Тенденції розвитку важкої атлетики серед інвалідів / Євген Приступа, Євген
Мислаковський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.
культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 481–483.
Анотація. Тенденції розвитку пауерліфтингу серед інвалідів протягом років
будуть стабільними, а це буде вимагати подальшого вдосконалення
різноманітних складових системи спортивної підготовки в інвалідному спорті.
Ключові слова: спорт інвалідів, спортивна підготовка.
Аннотация. Тенденции развития пауэрлифтинга среди инвадидов на
протяжении лет будут стабильными, что будет способствовать
дальнейшему усовершенствованию разнообразных составляющих системы
спортивной подготовки в инвалидном спорте.
Ключевые слова: спорт инвалидов, спортивная подготовка
Annotation. The tendencies of weightlifting development among invalids have been
observed in the research.
Key words: invalid’s, weightlifting development.
163. Приступа Є.
Система контролю в спорті вищих досягнень неповносправних осіб / Євген
Приступа, Тетяна Приступа // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і
спорту в Україні : зб. наук. пр. – Рівне, 2003. – Вип. 3, ч. ІІ. – С. 156–161.
Анотація. Охарактеризовані основні напрямки розвитку спорту інвалідів.
Описані проблеми та значення різноманітних видів контролю в спорті вищих
досягнень неповносправних осіб.
Ключові слова: спорт, контроль, неповносправні особи.
Аннотация. Охарактеризованы основные направления развития спорта
инвалидов. Описаны проблемы и значение различных видов контроля в спорте
высоких достижений людей с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: спорт, контроль, люди с ограниченными возможностями.
Annotation. The main directions of development of the handicapped persons' sport
are characterized. The problems and importance are described of various kinds.
Key words: sport, control, disabled persons.
164. Приступа Є.
Параметри змагальної діяльності неповносправних волейболістів / Євген
Приступа, Анна Балдик, Анна Лободзінська // Молода спортивна наука України

: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 2. – С. 84 –
86.
Анотація. Вивчені вибрані часові параметри змагальної діяльності
неповносправних волейболістів і представлені методичні рекомендації щодо
оптимізації змістових і структурних елементів тренувального процесу на
етапі безпосереднього приготування до змагань.
Ключові слова: параметри, змагальна діяльність, неповносправні
волейболісти.
Аннотация. Изучены выбранные часовые параметры соревновательной
деятельности инвалидов-волейболистов и представлены методические
рекомендации относительно оптимизации смысловых и структурных
элементов тренировочного процесса на этапе непосредственного
приготовления к соревнованиям.
Ключевые слова: параметры, соревновательная деятельность, инвалиды
волейболисты.
Annotation. The studied is chosen sentinel parameters of contention activity of
неповносправних volley-ballers and methodical recommendations are presented in
relation to optimization of semantic and structural elements of training process on
the stage of direct preparation to the competitions.
Key words: parameters, contention activity, неповносправні volley-ballers.
165. Приступа Є.
Динаміка навантажень у неповносправних важкоатлетів протягом
передзмагального мезоциклу тренування / Євген Приступа, Євген
Мислаковський, Тетяна Приступа // Молода спортивна наука України : зб. наук.
пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 483–490.
Анотація. У тренуванні неповносправних важкоатлетів підтверджено
наявність обернено пропорційної залежності між інтенсивністю
навантаження та його обсягом в окремому тренувальному занятті.
Ключові слова: навантаження, тренування.
Аннотация. В тренировке инвалидов-тяжелоатлетов подтверждено наличие
обратно пропорциональной зависимости между интенсивностью нагрузки и ее
объемами в отдельном тренировочном занятии.
Ключевые слова: нагрузки, тренировка.
Annotation. The aim of the paper was to research the dynamics of the
parapowerlifters’ loading during 5 microcycles of their precipitation monocycles of
the training. The training curriculums of 20-ies para-powerlifters’ were thoroughly
analized.
Key words: training, para-powerlifters.
166. Приступа Є.
Адаптаційні реакції системи кровообігу неповносправних важкоатлетів на
силові навантаження / Євген Приступа, Тетяна Приступа, Богдан Сікора //
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту.
– Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 369–372.

Анотація. Адаптаційні реакції системи кровообігу неповносправних
важкоатлетів у процесі силових тренувань передзмагального мікроциклу
характеризуються багатофакторними варіативними механізмами регуляції
системи кровообігу.
Ключові слова: адаптація, неповносправні, навантаження.
Аннотация. Адаптационные реакции системы кровообращения инвалидовтяжелоатлетов в процессе силовых тренировок предсоревновательного
микроцикла характеризуются многовекторными вариативными механизмами
регуляции системы кровообращения.
Ключевые слова: адаптация, инвалиды, нагрузки.
Annotation. The paper deals with the problems of the adaptation reaction of the
Paraweightlifters’ blood-circulation system on the power loadings. The paper
contains some conclusions on the problem.
Key words: problems of the adaptation, Paraweightlifters’.
167. Приступа Є.
Модельні характеристики змагальної діяльності неповносправних спортсменів
у плаванні на 100 метрів вільним стилем / Євген Приступа, Евгеніуш Болях,
Войцех Сейдель // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з фіз.
культури та спорту. – Л., 2003. – Вип. 7, т. 3. – С. 258–260.
Анотація. Встановлено, що суттєвими параметрами змагальної діяльності є
час та швидкість подолання відтинку дистанції. Розроблено модельні
характеристики змагальної діяльності, які сприяли суттєвому покращенню
ефективності системи підготовки провідних плавців-інвалідів.
Ключові слова: модельні характеристики, неповносправні спортсмени-плавці.
Аннотация. Разработаны модельные характеристики соревновательной
деятельности, которые способствовали улучшению эффективности системы
подготовки лучших пловцов-инвалидов.
Ключевые слова: модельные характеристики, спортсмены плавцы-инвалиды.
Annotation. The article studies the model parameters of the swimming match at
100m freestyle of the invalids.
Key words: freestyle of the invalids, model parameters of the swimming.
168. Приступа Є.
Формування системи знань про спорт інвалідів / Євген Приступа, Юрій Бріскін,
Аліна Передерій // Humanistyczny wymiar kultury fizycznej / red. nauk. Mariusz
Zasada [i in.]. Seria: Monografie. – Bydgoszcz ; Lwow ; Warszawa, 2010. – N. 12. –
S. 245 – 258.
Анотація. Розглянуто концептуальні основи впровадження у системі
олімпійської освіти навчальних дисциплін щодо спорту інвалідів як складової
міжнародного олімпійського руху.
Ключові слова: спорт інвалідів, система знань, мета, принципи, функції,
навчальні дисципліни.
Аннотация. Рассмотрены концептуальные основы внедрения в систему
олимпийского образования учебных дисциплин относительно спорта инвалидов
как составляющей международного олимпийского движения.

Ключевые слова: спорт инвалидов, система знаний, цель, принципы, функции,
учебные дисциплины.
Annotation. Conceptual bases of introduction are considered in the system of
Olympic formation of educational disciplines in relation to sport of invalids as the
constituent of international Olympic motion.
Key words: sport of disabled, knowledge’s system, goal, principles, functions,
educational disciplines.
169. Приступа Т.
Комплексне відновлення неповносправних важкоатлетів з церебральним
паралічем в процесі спортивної підготовки / Тетяна Приступа, Євген Приступа
// Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та
спорту. – Л., 2003. – Вип. 7, т. 3. – С. 260–262.
Анотація. Експериментально підтверджено ефективність застосування
розробленої системи комплексного відновлення у процесі силового тренування
неповносправних важкоатлетів з церебральним паралічем.
Ключові слова: неповносправні важкоатлети, спортивна підготовка, обсяги
навантаження.
Аннотация. Экспериментально обоснована эффективность применения
разработанной системы комплексного восстановления в процессе силовой
тренировки тяжелоатлетов-инвалидов с церебральным параличем.
Ключевые слова: тяжелоатлеты-инвалиды с церебральным параличем,
спортивная подготовка, объемы нагрузки.
Annotation. The article sais that the scientific experements shows the effectivennes of
the using of the complex restitution in the process of the weightlifting sportsments
with cerebral palsy training process.
Key words: weightlifting sportsman’s, training process.
170.
Про невідкладні питання інвалідного спорту / А. В. Магльований,
М. К. Хусківадзе М. С. Герцик, Є. Н. Приступа [та ін.] // Здоров’я і освіта :
матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1993. – Ч. 2. – С. 159.
Анотація. У статті розглянуто питання про початок накопичення інформації
з різних аспектів зазначеної проблеми. Запропоновано розробити
експериментальний навчальний курс „Медико-біологічні основи занять
фізичною культурою і спортом з інвалідами різних груп”.
Ключові слова: спорт інвалідів, інформаційне забезпечення.
Аннотация. В статье рассматривается вопрос об информационном
обеспечении разных аспектов тем инвалидного спорта. Предложено
разработать экспериментальный учебный курс „Медико-биологические основы
занятий физической культурой и спортом с инвалидами разных групп”.
Ключевые слова: спорт инвалидов, информационное обеспечение.
Annotation. The article there is considered the question about the commencement of
accumulation the information of different aspects of themes out of mentioned
problem. It was suggested to work out the experimental course of studies „Medicobiological principles of studies the physical culture and sport with invalids of
different groups”.

Key words: invalids sport, information support.
171. Пуцев А.
Модель медицинского контроля за инвалидами, занимающимися спортом /
А. Пуцев, Р. Афанасьева // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. IV
Міжнар. наук. конгр. – К., 2000. – С. 616.
Анотація. У статті охарактеризовано завдання медичного забезпечення
спортсменів-інвалідів.
Ключові слова: спорт інвалідів, медичний контроль.
Аннотация. В статье обоснованы задачи медицинского обеспечения
спортсменов-инвалидов.
Ключевые слова: спорт инвалидов, медицинский контроль.
Annotation. In the article there is described the task of medial security of the
sportsmen-invalids.
Key words: invalids sport, medical control.
172. Радченко Л.
Організаційні аспекти підготовки спортсменів-інвалідів / Л. Радченко // Теорія і
методика фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 1. – С. 22–24.
Анотація. Розглядаються організаційні особливості і проблеми, з якими
стикаються спортсмени-інваліди різних нозологічних груп при підготовці до
участі в змаганнях.
Ключові слова: організаційні особливості, проблеми, спортсмени-інваліди,
нозологічні групи.
Аннотация. Рассматриваются организационные особенности и проблемы, с
которыми сталкиваются спортсмены-инвалиды различных нозологических
групп при подготовке к участию в соревнованиях.
Ключевые слова: организационные особенности, проблемы, спортсменыинвалиды, нозологические группы.
Annotation. The article dials with organizing peculiarities and problems during the
process of sport's preparation and competitions of invalids.
Key words: organizational features, problems, sportsmen-invalids, nosology groups.
173. Результати змагальної діяльності спортсменів-інвалідів України / Ю.
Бріскін, Г. Маланчук, А. Передерій, В. Строкатов // Теоретико-методичні
основи фізичного виховання молоді : матеріали І Регіон. наук.-практ. семінару.
– Л., 2006. – С. 171–174.
Анотація. У статті висвітлено результати змагальної діяльності
спортсменів-інвалідів України з часу самостійності держави. Наведені
результати участі спортсменів-інвалідів України у літніх і зимових
Олімпійських іграх, Дефлімпійських іграх і Всесвітніх іграх Спеціальних
Олімпіад.
Ключові слова: змагальна діяльність, результати, спортсмени-інваліди.
Аннотация. В статье описаны результаты соревновательной деятельности
спортсменов-инвалидов Украины со времени самостоятельности государства.
Приведены результаты участия спортсменов-инвалидов Украины в летних и

зимних Паралимпийских играх, Дефлимпийских играх и Всемирных играх
Специальных Олимпиад.
Ключевые слова: соревновательная деятельность, результаты, спортсменыинвалиды.
Annotation. In article elucidated the results of general Ukraine sportsmen-invalids
activity from state independence time. Directed Ukraine sportsmen-invalids
participation results in summery and winter Paralimpiс plays, Deflimpiс plays and
World plays of Special Olympiads.
Key words: contention activity, results, sportsmen-invalids.
174. Римар О.
Історичні аспекти організації та функціонування товариств для
неповносправних в Україні / Ольга Римар // Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред.
С. С. Єрмакова. – Х., 2003. − № 15. – С. 96–101.
Анотація. У статті йдеться про особливості зародження та функціонування
товариств для неповносправних, а саме товариств для осіб з вадами слуху і
вадами зору та їх внесок у розвиток фізкультурно-спортивного руху серед
інвалідів в Україні.
Ключові
слова:
фізкультурно-спортивний
рух
серед
інвалідів,
Українське товариство глухих, Українське товариство сліпих, діяльність.
Аннотация. В статье речь идет об особенностях зарождения и
функционирования обществ для инвалидов, а именно обществ для глухих и
слепых лиц, а также их вклад в физкультурно-спортивное движение среди
инвалидов в Украине.
Ключевые слова: физкультурно-спортивное движение среди инвалидов в
Украине, общество глухих, Украинское общество слепых, деятельность.
Annotation. The article reveals the peculiar of the Developmsrr and function of
organizations of invalids in Ukraine.
Key words: physical and sport movement of invalids, Ukrainian organizations of
Deaf People, Ukrainian organizations of Blind People, function.
175. Римар О.
Особливості функціонування в Україні спортивного руху глухих та сліпих
спортсменів / Ольга Римар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з
галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 2, т. 4. – С. 287–290.
Анотація. Розглянуто особливості розвитку і функціонування організацій
людей з вадами слуху та зору.
Ключові слова: спортивний рух, глухі, сліпі спортсмени, особливості.
Аннотация. Рассмотрены особенности развития и функционирования
организаций для лиц с проблемами глухих и с дефектами зрения.
Ключевые слова: спортивное движение, глухие, слепые спортсмены,
особенности.
Annotation. The peculiarities of the Development and function of the organizations
for people with defects of sight and for people with the defects of heaving in Ukraine
are discussed.

Key words: sporting motion, deaf, blind sportsmen, features.
176. Римар О.
Спорт неповносправних: історія та сучасність. – Л., 2001. – 56 с.
Анотація. З метою розширення знань про спорт неповносправних цю збірку
було підготовано для працівників системи інвалідного спорту України,
викладачів, магістрів та студентів спеціалізованих вищих навчальних закладів
України, усіх, хто цікавиться розвитком спортивного руху.
Ключові слова: спорт неповносправних, розвиток, спортивний рух.
Аннотация. С целью расширения знаний о спорте инвалидов этот сборник
был подготовлен для работников системы инвалидного спорта Украины,
преподавателей, магистров и студентов специализированных высших учебных
заведений Украины, всех, кто интересуется развитием спортивного
движения.
Ключевые слова: спорт инвалидов, развитие, спортивное движение.
Annotation. With the purpose of spread of learnings about sport of неповносправних
this collection was geared-up for the workers of the system of invalid sport of
Ukraine, teachers, master's degrees and students of specialized виших of educational
establishments of Ukraine, all, who is interested in development of sporting motion.
Key words: sport of неповносправних, development, sporting motion.
177. Римар О.
Спорт неповносправних: історія та сучасність. – Л., 2004. – 56 с.
Анотація. З метою розширення знань про спорт неповносправних цю збірку
було підготовано для працівників системи інвалідного спорту України,
викладачів, магістрів та студентів спеціалізованих вищих навчальних закладів
України, усіх, хто цікавиться розвитком спортивного руху.
Ключові слова: спорт неповносправних, розвиток, спортивний рух.
Аннотация. С целью расширения знаний о спорте инвалидов этот сборник
был подготовлен для работников системы инвалидного спорта Украины,
преподавателей, магистров и студентов специализированных высших учебных
заведений Украины, всех, кто интересуется развитием спортивного
движения.
Ключевые слова: спорт инвалидов, развитие, спортивное движение.
Annotation. With the purpose of spread of learnings about sport of неповносправних
this collection was geared-up for the workers of the system of invalid sport of
Ukraine, teachers, master's degrees and students of specialized виших of educational
establishments of Ukraine, all, who is interested in development of sporting motion.
Key words: sport of неповносправних, development, sporting motion.
178. Родіна Ю. Д.
Вивчення шляхів оптимізації змагального процесу спортсменів-інвалідів з
ураженням рухового апарату / Родіна Ю. Д., Малойван Я. В. // Вісник Чернігів.
держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. –
Чернігів, 2009. – Вип. 64. – С. 517–520.

Анотація. У статті розглядається проблема пристосування спортсменівінвалідів з ураженнями рухового апарату до спортивної діяльності та
оптимізація їх змагального процесу.
Ключові слова: спортсмени-інваліди, змагальний процес, газорозрядна
візуалізація, адаптація, спортивна діяльність.
Аннотация. В статье рассматривается проблема приспособления
спортсменов-инвалидов с поражениями двигательного аппарата к спортивной
деятельности и оптимизация их состязательного процесса.
Ключевые слова: спортсмены-инвалиды, соревновательный процесс,
газоразрядная визуализация, адаптация, спортивная деятельность.
Annotation. The article deals with the problem adaptation sportsmen-invalid with
motive injury to sports activity and optimization process of emulative.
Key words: sportsmen-invalid, discharge visualization, process of emulative,
adaptation sportsmen-invalid, sports activity.
179. Савицкая В. Н.
Отношение к инвалидам – показатель культуры общества / В. Н. Савицкая //
Теория и практика физической культуры. – 1987. − № 8. – С. 62–63.
Анотація. У статті розміщено інформацію про координаційну нараду з
проблем фізичного виховання інвалідів. Запропоновано створити науковотеоретичну базу для фізичного виховання інвалідів та здійснити розробки, які
дозволяли б інвалідам займатися тим чи іншим видом спорту.
Ключові слова: інваліди, спорт інвалідів, реабілітація інвалідів.
Аннотация. В статье представлена информация о проходившем
координационном совещании по проблемам физического воспитания инвалидов.
Предложено создать научно-теоретическую базу для физического воспитания
инвалидов, а также провести разработки, позволяющие инвалидам
заниматься тем или иным видом спорта.
Ключевые слова: инвалиды, спорт инвалидов, реабилитация инвалидов.
Annotation. In the article there is disposed the information about coordinate
conference on problem of physical education of invalids. It is suggested to create
scientific and theoretical basis for the physical education of the invalids and to hold
the development that wall allow the invalids to go in for both the one or the other
kinds of sports.
Key words: invalids, invalids sports, invalids rehabilitation.
180. Сергиени Е. В.
Актуальные вопросы медицинской реабилитации инвалидов в Украине /
Е. В. Сергиени // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. –
1998. – № 1. – С. 52–53.
Анотація. Розглянуто форми медичної реабілітації інвалідів в Україні,
інфраструктуру, перспективи розвитку системи медичної реабілітації.
Ключові слова: медична реабілітація, інваліди.
Аннотация. Рассмотрены формы медицинской реабилитации инвалидов в
Украине, инфраструктура, перспективы развития системы медицинской
реабилитации.

Ключевые слова: медицинская реабилитация, инвалиды.
Annotation. It is considered the forms of medical rehabilitation of the invalids in
Ukraine, infrastructure, the progress prospects of the system of medical
rehabilitation.
Key words: medical rehabilitation invalids.
181. Серкульская Е.
Состояние и перспективы развития спортивных танцев на инвалидных колясках
в Республике Беларусь / Елена Серкульская // Олимпийский спорт и спорт для
всех : тез. докл. V Междунар. науч. конгр. – Минск, 2001. – С. 176.
Анотація. Охарактеризовано стан та обґрунтовано перспективи розвитку
спортивних танців на візках в Республіці Білорусь.
Ключові слова: спорт інвалідів, спортивні танці.
Аннотация. Дана характеристика состояния и обоснованы перспективы
развития спортивных танцев на инвалидных колясках в Республике Беларусь.
Ключевые слова: спорт инвалидов, спортивные танцы.
Annotation. It is described the state and proved the progress prospect of sport
dances on the carts in Byelorussia Republic.
Key words: invalids sport, sport dances.
182. Серкульская Е. И.
Организация учебно-тренировочного процесса в танцах на колясках и оценка
его эффективности / Серкульская Е. И. // Мир спорта. – 2008. – № 3. – С. 30–35.
Анотація. Останнім часом підвищено інтерес до нових видів адаптивного
спорту, які відповідають інтересам, потребам та можливостям інвалідів з
порушенням опорно-рухового апарату. До таких видів адаптивного спорту
належать танці на візках, які стали популярними у різних країнах світу.
Ключові слова: навчально-тренувальний процес, танці на візках, методика
підготовки.
Аннотация. В последние годы повышен интерес к новым видам адаптивного
спорта, которые отвечают интересам, потребностям и возможносятм
инвалидоа с нарушением опорно-двигательного аппарата и служат для
улучшения здоровья, реабилитации и социализации. К таким видам
адаптивного спорта относят танцы на колямках, которые стали популярны в
различных странах мира.
Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, танцы на колясках,
методика подготовки.
Annotation. For some time past there is increased the interes to the new Rinds of
adaptive sport, that are up to the interests, needs and possibilities of invalids with
discomposing backbone-efferent aparabus. Dances on the carts belong to such Rinds
of adaptive sport that became popular in different countries of the world.
Key words: educational-training process, dances on the carts, methods of training.
183. Сколімовський Т.
Підготовка фахівців для інвалідного спорту у вищих закладах освіти Польщі /
Тарас Сколімовський, Євген Приступа, Евгеніуш Болах // Молода спортивна

наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту. – Л., 2002. – Вип.
6, т. 2. – С. 569–571.
Анотація. У статті проаналізовані різні методи навчання фахівців для
інваспорту в установах Польщі.
Ключові слова: інвалідний спорт, вищі навчальні заклади освіти Польщі,
підготовка фахівців.
Аннотация. В статье рассмотрены различные методы обучения
специалистов для инваспорта в учреждениях Польши.
Ключевые слова: инвалидный спорт, высшие заведения образования Польши,
подготовка специалистов.
Annotation. Different methods of the training of specialists for invasport in high
institutions of Poland are analysed in the researsh.
Key words: invalid sport, higher establishments of formation of Poland, preparation
of specialists.
184. Спортивные
соревнования
среди
спортсменов
с
отклонениями интеллектуального развития / В. Строкатов, Ю. Брискин,
В. Бойко, И. Медведева // Наука в олимпийском спорте. – 2002. – № 2. – С. 48–
52.
Анотація. У статті подається історія і організація Спеціального
олімпійського руху та Спеціальних Олімпійських ігор. Визначено вимоги до
видів спорту та мінімальні вимоги до проведення змагань за програмою
Спеціальних Олімпіад.
Ключові слова: спортивні змагання, спортсмени, відхилення інтелектуального
розвитку.
Аннотация. В статье подается история и организация Специального
олимпийского движения и Специальных Олимпийских игр. Определены
требования к видам спорта и минимальные требования к проведению
соревнований по программе Специальных Олимпиад.
Ключевые слова: спортивные соревнования, спортсмены, отклонения
интеллектуального развития.
Annotation. In the article the history and organization of the Special Olympic
movement and Special Olympic Games are presented. The requirements for kinds of
sports and minimal requirements for competition pursuing according to the Special
Olympic Program-are defined.
Key words: sporting competitions, sportsmen, rejections of intellectual development.
185. Степанюк С.
Особливості діяльності осіб з вадами розумового розвитку у Херсонському
відділенні „Інваспорт” / Степанюк С., Ломака Ж., Бажанова В. // Педагогіка,
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. –
2010. − № 3. – С. 92–94.
Анотація. Проаналізовано зародження фізичної культури та спорту серед
осіб з вадами розумового розвитку в світі та Україні. Досліджено специфіку
розвитку фізкультурно-спортивного руху серед неповносправних з вадами
розумового розвитку на Херсонщині. Окреслено перспективи подальшого

розвитку спорту осіб з вадами розумового розвитку на Херсонщині. Подано
матеріал про здобутки херсонських спортсменів-інвалідів з вадами розумового
розвитку на міжнародних змаганнях. Вивчення та популяризація спорту
неповносправних є важливим чинником для розвитку спортивної практики.
Ключові слова: спорт неповносправних, Спеціальні Олімпіади, спортсмениінваліди.
Аннотация. Проанализировано зарождение физической культуры и спорта
среди лиц с недостатками умственного развития в мире и Украине.
Исследована специфика развития физкультурно-спортивного движения среди
инвалидов с недостатками умственного развития на Херсонщине. Очерчено
перспективы дальнейшего развития спорта лиц с недостатками умственного
развития на Херсонщине. Представлено материал о достижениях херсонских
спортсменов-инвалидов с недостатками умственного развития на
международных соревнованиях. Изучение и популяризация спорта
неполноценных является важным фактором для развития спортивной
практики.
Ключевые слова: спорт неполноценных, Специальные Олимпиады,
спортсмены-инвалиды.
Annotation. The origin of physical culture and sport is analysed among persons with
the lacks of mental development in the world and Ukraine. The specific of
development of athletic-sporting motion of environments is investigational inferior
with the lacks of mental development in Kherson. The prospects of further
development of sport of persons are outlined with the lacks of mental development in
Kherson. Material is presented about achievements of Kherson sportsmen-invalids
with the lacks of mental development on international competitions. Study and
popularization of sport inferior is an important factor for development of sporting
practice.
Key words: sport of inferior, sportsmen-invalids, Special Olympiads.
186. Стратий Н. В.
Инвалидный спорт. Проблемы и песпективы / Стратий Н. В., Веретельников Ю.
А. //Теорія і практика фізичного виховання. – 2006. – № 1/2. – С. 452–456.
Анотація. У роботі розглядаються найбільш поширені проблеми спорту
інвалідів, а також перспективи його розвитку; мета, завдання та особливості
реабілітації інвалідів за допомогою спорту.
Ключові слова: початкова спортивна підготовка, пошкодження опорнорухового апарату, проблеми інвалідного спорту, реабілітація, перспективи
розвитку.
Аннотация. В данной работе рассматриваются наиболее часто
встречающиеся проблемы спорта инвалидов, а также перспективы его
развития; цели, задачи и особенности реабилитации инвалидов с помощью
спорта.
Ключевые слова: начальная спортивная подготовка, повреждения опорнодвигательного аппарата, проблемы инвалидного спорта, реабилитация,
перспективы развития.

Annotation. In this work the main problems of disable persons" sport are considered
and prospects of its development. Aims, tasks and peculiarities of handicapped
people's rehabilitation with the help of sport.
Key word: initial sports preparation, damage of a motive means, problem of invalid
sports, rehabilitation, perspective of development.
187. Строкатов В. В.
Задачі занять спортом з інвалідами, що мають пошкодження опорно-рухового
апарату / В. В. Строкатов, Ю. А. Бріскін // Актуальні проблеми розвитку
фізичної культури і спорту у ВНЗ України : матеріали Всеукр. наук.-метод.
конф. – Л., 1998. – С. 21– 22.
Анотація. Для успішного досягення мети необхідно вирішити загальні,
корекційні, спеціальні завдання.
Ключові слова: фізичний розвиток, рухові якості, нормалізація порушення
обміну речовин і дихання, нормативні вимоги.
Аннотация. Для успешного достижения цели необходимо решить общие,
коррекционные, специальные задания.
Ключевые слова: физическое развитие, двигательные качества, нормализация
нарушения обмена веществ и дыхания, нормативные требования.
Annotation. For successful to the досягення purpose it is necessary to decide
general, корекційні, special tasks.
Key words: physical development, motive qualities, normalization of metabolic and
breathing disturbance, normative requirements.
188. Строкатов В. В.
Значення занять спортом для інвалідів / В. В. Строкатов // Роль фізичної
культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. –
Л., 1997. – С. 101–102.
Анотація. Показано, що можливості для регулювання спортивної діяльності
інвалідів дуже різноманітні. Важливо, щоб інваліди якомога раніше були
зацікавлені у активному співробітництві з тренером і зрозуміли, що під
впливом регулярних тренувань у них можуть відбутися значні функціональні
покращення, отже, і покращення спортивних результатів. Доцільність
використання спорту має три основних положення: психологічний
вплив
спортивних тренувань і змагань полегшує компенсацію фізичних, психічних,
соціальних змін особистості інваліда, підвищуючи психоемоційну стійкість,
нормалізуючи соціальну значимість в умовах стресу; дозоване застосування
підвищених фізичних навантажень при заняттях спортом виявляє резервні
можливості організму; підвищення комунікативної активності, соціальна
підтримка в умовах змагань має велике значення як у сімейно-побутовій сфері,
так і в процесі підготовки і трудової діяльності.
Ключові слова: спортивна діяльність, інваліди, результати.
Аннотация. Показано, что возможности для регуляции спортивной
деятельности инвалидов очень разнообразные. Важно, чтобы инвалиды как
можно раньше были заинтересованы в активном сотрудничестве с тренером
и поняли, что под воздействием регулярных тренировок у них могут

состояться значительные функциональные улучшения, следовательно, и
улучшение спортивных результатів. Целесообразность использования спорта
имеет три основных положения: психологическое влияние спортивных
тренировок и соревнований облегчает компенсацию физических, психических,
социальных изменений личности инвалида, повышая психоэмоциональную
стойкость, нормализуя социальную значимость в условиях стресса;
дозированное применение повышенных физических нагрузчик при занятиях
спортом обнаруживает резервные возможности организма; повышения
коммуникативной активности, социальная поддержка в условиях соревнований
имеет большое значение как в семейно-бытовой сфере, так и в процессе
подготовки и трудовой деятельности.
Ключевые слова: спортивная деятельность, инвалиды, результаты.
Annotation. It is rotined that possibilities for adjusting of sporting activity are
invalid very various. Important, that invalids as possible before бупи is interested in
an active collaboration with a trainer and understood that under act of the regular
trainings considerable functional improvements can take place for them,
consequently, and improvement of спортивпи-результатів. Expedience of the use
of sport has three substantive provisions: psychological influence of the sporting
trainings and competitions facilitates indemnification of physical, psychical,
social, changes to personality of invalid, promoting психоэмоциональную firmness,
normalize social meaningfulness at умомії stress; dosed application enhanceable
physical нагрузчик at employments of -спортом finds out reserve to the можлиг
organism; increases of communicative activity, social support in the conditions of
competitions matters very much яі domestically to the domestic sphere, so in the
process of preparation and labour activity.
Key words: sporting activity, invalids, results.
189. Строкатов В. В.
Рівень фізичної підготовленості інвалідів як передумова вибору виду спорту /
В. В. Строкатов, Ю. А. Бріскін // Фізична підготовленість та здоров’я населення
: зб. матеріалів міжнар. наук. симп. – О., 1998. – С.78–79.
Анотація. Показано, що першим кроком визначення рівня фізичної
підготовленості інвалідів є проведення мануально-м’язового тестування –
методу оцінки м’язової сили за міжнародною таблицею.
Ключові слова: фізична підготовленість, інваліди, рівень, вид спорту.
Аннотация. Показано, что первым шагом определения уровня физической
подготовленности инвалидов является проведение мануально-мышечного
тестирования − метода оценки мускульной силы за международной таблицей.
Ключевые слова: физическая подготовленность, инвалиды, уровень, вид
спорта.
Annotation. It is rotined that the first step of determination of level of physical
preparedness of invalids is a leadthrough of the мануально-мязвого testing - to the
method of estimation of muscular force after an international table.
Keywords: physical preparedness, invalids, level, type of sport.

190. Строкатов В. В.
Спортивна підготовка інвалідів / В. В. Строкатов // Фізична культура та спорт –
важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : зб.
наук. пр. – Л., 1995. – С. 36–37.
Анотація. Спортивна підготовка інвалідів – це складний процес, який охоплює
тренування спортсменів-інвалідів, спеціальну підготовку до змагань і участь у
них незалежно від ушкоджень й обраного виду спорту, спеціальну організацію
тренувального процесу і змагань, особливості технічного забезпечення і
змагань.
Ключові слова: спортивна підготовка, тренування, інваліди.
Аннотация. Спортивная подготовка инвалидов – это сложный процесс,
который охватывает тренировку спортсменов-инвалидов, специальную
подготовку к соревнованиям и участие в них независимо от повреждений и
избранного вида спорта, специальную организацию тренировочного процесса и
соревнований, особенности технического обеспечения и соревнований.
Ключевые слова: спортивная подготовка, тренировка, инвалиды.
Annotation. Sporting preparation of invalids is a difficult process, which engulfs
training of sportsmen-invalids, special preparation to the competitions and
participation for them regardless of damages and select type of sport, special
organization of training process and competitions, features of the technical providing
and competitions.
Key words: sporting preparation, training, invalids.
191. Теоретичні основи деонтології в інваспорті / В. В. Строкатов,
М. О. Сапронов, Ю. Г. Любіжанін, О. М. Стефанишин // Оздоровча і спортивна
робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання та спорту і
фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2005. – Вип. 4. – С. 43–52.
Анотація. На сучасному етапі розвитку оздоровчо-спортивної роботи з
неповносправними медично-спортивна деонтологія набуває самостійної
практичної значущості. Вона визначає конкретні рамки етичних і моральних
норм у взаємовідносинах лікаря, тренера і інваліда-спортсмена, створює
позитивний психологічний фон, що впливає на успішність занять спортом.
Ключові слова: спорт інвалідів, медично-спортивна деонтологія, інвалідспортсмен.
Аннотация. На современном этапе развития оздоровительно-спортивной
работы с инвалидами медико-спортивная деонтология приобретает
самостоятельное практическое значение. Она определяет конкретные рамки
этических и моральных норм во взаимоотношениях врача, тренера и инвалидаспортсмена, создаёт положительный психологический фон, что влияет на
успешность занятий спортом.
Ключевые слова: спорт инвалидов, медико-спортивная деонтология, инвалидспортсмен.
Annotation. Nowdays medical - and sporting deontology, gains special significance
in fitness sessions with disabled athletes. It defines for ethic and moral relationship
of a physician, coach and disabled sportsman, creating positive psychological
background as wee! as influencing sports activites.

Key words: distability sport, medical-and-sporting deontology, disabled sportsman.
192. Тетеркина О.
Психологическая реабилитация инвалидов, занимающихся спортивными
танцами на инвалидных колясках / О. Тетеркина // Wychowanie fizychne i sport :
kwartalnyk. – 2002. – Т. XLVI, supl. 1, cz. 2. – С. 377–378.
Анотація. Показано, що спортивні танці на інвалідних візках є ефективним
засобом психологічної реабілітації інвалідів з порушеннями опорно-рухового
апарату.
Ключові слова: психологічна реабілітація, інваліди, спортивні танці, інвалідні
візки.
Аннотация. Показано, что спортивные танцы на инвалидных колясках
являются эффективным средством психологической реабилитации инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова: психологическая реабилитация, инвалиды, спортивные
танцы, инвалидные коляски.
Annotation. It is rotined that sporting dances on invalid carriages are effective by a
mean of psychological rehabilitation of invalids with violations of locomotorium.
Key words: psychological rehabilitation, invalids, sporting dances, invalid carriages.
193. Томенко О. А.
Історико-соціальні витоки виникнення і розвитку фізичної культури і спорту
інвалідів / О. А. Томенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. –
Х., 2001. – № 19. – С. 3–9.
Анотація. Розвиток фізичної культури і спорту інвалідів історично базується
на соціальному підґрунті. Параолімпійський рух – це одна з форм фізичної та
соціальної реабілітації неповносправних. Основоположником фізкультурноспортивного руху інвалідів був англійський лікар Л. Гутман, який започаткував
проведення Сток-Мендевільських ігор для інвалідів з пошкодженнями спинного
мозку.
Ключові слова: інваліди, параолімпійський рух, фізична культура і спорт.
Аннотация. Развитие физической культуры и спорта инвалидов исторически
базируется на социальной основе. Параолимпийское движение – это одна из
форм физической и социальной реабилитации.
Ключевые слова: инвалиды, параолимпийское движение, физическая культура
и спорт.
Annotation. The development of physical culture and sport for disabled persons
historically founded on social basis. Paralympic movement is one of the forms of
physical and social rehabilitation of disabled.
Key words: the invalids, Paralympic movement, physical culture and sports.
194. Томенко О. А.
Навчання плаванню дітей-інвалідів з ушкодженнями опорно-рухового апарату :
навч.-метод. посіб. / О. А. Томенко. – Суми : ДПУ, 2001. – 79 с.

Анотація. У посібнику викладено основні теоретичні, методичні, практичні
положення, що дозволяють спеціалістам-дефектологам, інструкторам ЛФК і
методистам з фізичної реабілітації дітей-інвалідів з ушкодженням опорнорухового апарату сформувати зміст занять оздоровчо-реабілітаційним
плаванням.
Ключові слова: діти-інваліди, плавання, навчання.
Аннотация. В пособии изложены основные теоретические, методические,
практические
положения,
позволяющие
специалистам-дефектологам,
инструкторам ЛФК и методистам по физической реабилитации детейинвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата сформулировать
содержание занятий оздоровительно-реабилитационным плаванием.
Ключевые слова: дети-инвалиды, плавание, обучение.
Annotation. In the manual there is exposed the fundamental theoretical, methodical,
practical principles that allow specialist-defektologists and methodologists of
physical rehabilitation of children-invalids with owner of strong effect apparatus to
form the content of the lessons with the help of health-rehabilitation swimming.
Key words: children-invalids, swimming, training.
195. Томенко О. А.
Заняття фізичною культурою і спортом у структурі фізичної та соціальнопсихологічної реабілітації неповносправних / О. А. Томенко // Педагогіка,
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб.
наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. − № 1. – С. 19–24.
Анотація. Заняття фізичною культурою і спортом неповносправних є
важливими складовими їх соціальної адаптації і фізичної реабілітації.
Паралімпійський і спеціальний олімпійський рух, оздоровчий фітнес є
ефективними шляхами їх фізичної, психологічної і соціальної реабілітації.
Ключові слова: неповносправні, фізична культура і спорт, фізична та
соціально-психологічна реабілітація.
Аннотация. Занятия физической культурой и спортом инвалидов являются
важными составляющими их социальной адаптации и физической
реабилитации. Паралимпийское и специальное олимпийское движение,
оздоровительный фитнесс – эффективные пути их физической,
психологической и социальной реабилитации.
Ключевые слова: инвалид, физическая культура и спорт, физическая и
социально-психологическая реабилитация.
Annotation. Physical culture and sports for disabled are wary important parts of
their social adaptation and physical rehabilitation. Paralympic and Special Olympics
movement, health-improving fitness are the effective ways of physical, mental and
social rehabilitation of disabled.
Key words: the disabled person, physical culture and sport, physical mental and
social rehabilitation.

196. Тупайло Г.
Спорт як засіб реабілітації інвалідів з пошкодженням спинного мозку /
Г. Тупайло, А. Вовканич // Роль фізичної культури в здоровому способі життя :
матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 103–104.
Анотація. Розроблено реабілітаційну програму для інвалідів з пошкодженням
спинного мозку для використання у таборах активної реабілітації.
Ключові слова: фізична реабілітація, інваліди.
Аннотация. Разработана реабилитационная программа для инвалидов с
поражением спинного мозга, которую можно использовать в лагерях активной
реабилитации.
Ключевые слова: физическая реабилитация, инвалиды.
Annotation. It is worked out the rehabilitation programme for invalids with the
injury of spinal cord for using it in the camps of active rehabilitation.
Key words: physical rehabilitation invalids.
197. Тупайло Г.
Методичний порадник для занять з тягарями (важкою атлетикою) у таборах
активної реабілітації для осіб, котрі пересуваються в кріслі-візку за методикою
Rekryterings Gruppen (Швеція) / Галина Тупайло. – Л. : ЛДІФК, 1998. – 13 с.
Анотація. Методичний порадник розроблений для використання у таборах
активної реабілітації фізичних занять і тренувань з особами, що
пересуваються у візках унаслідок спинномозкової травми.
Ключові слова: фізична реабілітація, інваліди.
Аннотация. Методическое пособие разработано для использования в лагерях
активной реабилитации физических упражнений и тренировок с лицами на
колясках, имеющими спинномозговые травмы.
Ключевые слова: физическая реабилитация, инвалиды.
Annotation. Methodical textbook is worked out for using, in camps, active
rehabilitation of physical lessons and training with the persons that go off in the
carts, because of cerebrospinal trauma.
Key words: physical rehabilitation invalids.
198. Уваров М. А.
,,Инваспорт” : начало пути / М. А. Уваров, И. Б. Гаврилкин // Теория и практика
физической культуры. – 1990. – № 7. – С. 58–60.
Анотація. У статті розглядаються питання організаційного створення
спортивного руху серед інвалідів.
Ключові слова: спорт інвалідів, організація роботи, система проведення
змагань.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организационного создания
спортивного движения среди инвалидов.
Ключевые слова: спорт инвалидов, организация работы, система проведения
соревнований.
Annotation. In the article there are considered the questions of organizational
creating pf the sports movement among invalids.

Key words: invalids sports, work organization, system of holding the competition.
199. Ушакова М.
Плавание в системе средств социальной и медицинской реабилитации детейинвалидов с нарушенным интеллектом / М. Ушакова // Олімпійський спорт і
спорт для всіх : тези доп. IV Міжнар. наук. конгр. – К., 2000. – С. 625.
Анотація. Проведений аналіз результатів занять свідчить про те, що на
дітей-інвалідів з порушенням інтелекту сприятливо впливають заняття
плаванням.
Ключові слова: плавання, реабілітація, діти-інваліди.
Аннотация. Проведенный анализ результатов занятий свидетельствует о
благоприятном влиянии занятий плаванием на детей-инвалидов с нарушенным
интеллектом.
Ключевые слова: плавание, реабилитация, дети-инвалиды.
Annotation. Analysis that was held affirms that the swimming lessons favorably have
the effect upon the children-invalids with the intellect disturbance.
Key words: swimming, rehabilitation.
200. Федорович О.
Методичне забезпечення проведення занять рекреаційним спортом з
неповносправними різних нозологій / О. Федорович // Оздоровча і спортивна
робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л., 2003. – Вип. 1. – С. 87–88.
Анотація. Розглянуто питання рекреаційного спорту з неповносправними
різних нозологій, запропоновано методичні вказівки для проведення занять.
Ключові слова: рекреаційний спорт, неповносправні.
Аннотация. Рассмотрен вопрос рекреационного спорта с инвалидами разных
нозологий, предложены методические указания для проведения занятий.
Ключевые слова: рекреационный спорт, инвалиды.
Annotation. It was considered the question of recreational sport with sportsmeninvalids of different nozology, differed methodical instructions for conducting the
lessons.
Key words: recreational sport, sportsmen-invalids.
201. Физическая реабилитация и спорт инвалидов : нормативные, правовые
документы, механизмы реализации, практический опыт, рекомендации. – М. :
Советский спорт, 2004. – 576 с.
Анотація. У книзі подано законодавчі акти, інші нормативно-правові
документи, які відображають державну політику в галузі реабілітації та
соціальної адаптації інвалідів.
Ключові слова: фізична реабілітація, спорт інвалідів.
Аннотация. Книга содержит законодательные акты, другие нормативноправовые документы, отражающие государственную политику в области
реабилитации и социальной адаптации инвалидов.
Ключевые слова: физическая реабилитация, спорт инвалидов.

Annotation. In the book there are given the legislative acts normative – legal
documents that reflect state policy in the sphere of rehabilitation and invalids social
adaptation.
Key words: physical rehabilitation, invalids sport.
202. Фізична реабілітація та спорт неповносправних дітей та дорослих /
А. Кисельов, Ю. Кулаков, П. Татарова [та ін.] // Фізична культура, спорт та
здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2004. – Вип. 5. – С. 478–482.
Анотація. Представлений досвід роботи обласного центру ранньої медикосоціальної реабілітації дітей-інвалідв з різних нозологій та обласного центру з
фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт”.
Ключові слова: фізична реабілітація, діти, спорт.
Аннотация. Представлен опыт работы областного центра ранней медикосоциальной реабилитации детей-инвалидов разных нозологий и областного
центра по физической культуре и спорту инвалидов „Инваспорт”.
Ключевые слова: физическая реабилитация, деть, спорт.
Annotation. Presented experience of regional center of early медико-социальной
rehabilitation of дітей-інвалідв from different nosologies and regional center from a
physical culture and sport of invalids of „Invasport”.
Key words: physical rehabilitation, to put, sport.
203. Форсюк К.
Соціальна адаптація осіб з особливими потребами в умовах трансформації
українського суспільства / Каріна Форсюк // Теорія і методика фізичного
виховання і спорту. – 2010. – № 1. – С. 109–111.
Анотація. Розглянуті і описані актуальні проблеми соціальної адаптації людей
з особливими потребами в умовах мінливого українського суспільства.
Проведені дослідження охарактеризували основні проблеми осіб з особливими
потребами і визначили дороги їх рішення.
Ключові слова: соціальна адаптація, особливі потреби, проблеми.
Аннотация. Рассмотрены и описаны актуальные проблемы социальной
адаптации людей с особыми потребностями в условиях переменчивого
украинского общества. Проведенные исследования охарактеризовали основные
проблемы лиц с особыми потребностями и определили пути их решения.
Ключевые слова: социальная адаптація, особые потребности, проблемы.
Annotation. In the article the issue of the day of social adaptation people is
considered and described with the special necessities in the conditions of dynamic
changes in Ukrainian society. The purpose of work is put adequate to goal of
research, methods are chosen correctly, that allows expecting on authenticity and
practicality of the got results. The conducted researches described the most striking
problems related to social adaptation of people with the special necessities, and
allowed to define the ways of their decision.
Key words: social адаптація, special necessities, problems.

204. Харитонашвили К.
Пути повышения массовости спортивной специализации инвалидов различной
категории в армспорте / Харитонашвили К., Цомая А., Будзишвили Н. //
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. , 2007. − № 5. – С. 233–235.
Анотація. У статті йдеться про результати дослідження ефективності
вживання спеціальних технологій з метою підвищення масовості спортивної
соціалізації інвалідів різної категорії, що займаються армспортом. Доцільно
використати технічні пристрої умови, що забезпечують, повноцінного прояву
властивих їм морфо-функціональних якостей.
Ключові слова: армспорт, технології, технічний пристрій, спортивна
соціалізація, інваліди.
Аннотация. В статье речь идет о результатах исследования эффективности
применения специальных технологий с целью повышения массовости
спортивной социализации инвалидов различной категории занимающихся
армспортом (рукоборством). Целесообразно использовать технические
устройства обеспечивающие условия полноценного проявления присущих им
морфо-функциональных качеств.
Ключевые слова: армспорт, технологии, техническое устройство, спортивная
социализация, инвалиды.
Annotation. This article discusses the results of investigation of usage of special
technologies used on purpose to increase the sport socialization massivity among
invalids of different categories training in arm - wrestling. It is expedient to use
technical devices providing conditions of high-grade display of morphological
functional qualities inherent in them.
Key words: armwrestling, technologies, the technical device, sports socialization,
invalids.
205. Хельбик Р.
Теннис в инвалидных колясках как форма двигательной активности,
помогающая процесу реабилитации инвалидов / Р. Хельбик, К. Кукоровски //
Физическая культура, спорт, туризм – в новых условиях развития стран СНГ :
материалы междунар. науч. конгр. – М., 1999. – С. 236–238.
Анотація. Теніс на візках є формою рухової активності, яка допомагає в
процесі реабілітації інвалідів, а також справляє позитивний вплив на
функціонування рганізму.
Ключові слова: теніс, спорт інвалідів, рухова активність.
Аннотация. Теннис на колясках является формой двигательной активности,
помогающей в процессе реабилитации инвалидов и оказывающий
положительное влияние на правильное функционирование всего организма.
Ключевые слова: теннис, спорт инвалидов, двигательная активность.
Annotation. Inn’s on the carts is the form of efferent activity that helps in the process
of invalids rehabilitation and also facilitate the positive effection functioning of all
organism.
Key words: tennis, invalids sports, effect activity.

206. Цибіз Г.
Тренування метальників у період рекреації / Г. Цибіз, Л. Хохлов // Оздоровча і
спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л., 2003. – Вип. 1. – С.
89–91.
Анотація. Проведення тренувань в осіб, що мають вади у стані здоров’я або
знаходяться у періоді реабілітації, надає можливість організовувати
тренувальний процес без перерв або відхилень від навчальних планів.
Ключові слова: рекреація, реабілітація, тренування.
Аннотация. Проведение тренировок с лицами, имеющими нарушения здоровья
или находящимися в периоде реабилитации, дают возможность организовать
тренировочный процесс без перерыва или отклонений от учебных планов.
Ключевые слова: рекреация, реабилитация, тренировка.
Annotation. Holding the training with people that have the defects in health
condition for are on the rehabilitation period afford opportunity to organixe the
training process without the bleaks or digression curriculums.
Key words: recreation, rehabilitation, training.
207. Шамардін В.
Особливості фізичного розвитку та фізичної підготовленості футболістів з
наслідками церебрального паралічу / В. Шамардін, С. Овчаренко // Спортивний
вісник Придніпров’я. – 2006. – № 1. – С.13–15.
Анотація. Робота присвячена проблемі вдосконалення системи підготовки
спортсменів в паралімпійському спорті, а саме в одному з найпопулярніших
видів спорту – футболі інвалідів з наслідками дитячого церебрального
паралічу. Обгрунтовані кількісні критерії оцінки рівня фізичної
підготовленості і фізичного розвитку футболістів з наслідками ДЦП з
врахуванням їх рухових можливостей.
Ключові слова: фізичний розвиток, фізична подготовленость, особливості,
спортсмени з наслідками дитячого церебрального параліча.
Аннотация. Работа посвящена проблеме совершенствования системы
подготовки спортсменов в паралимпийском спорте, а именно в одном из самых
популярных видов спорта – футболе инвалидов с последствиями детского
церебрального паралича. Обоснованы количественные критерии оценки уровня
физической подготовленности и физического развития футболистов с
последствиями ДЦП с учетом их двигательных возможностей.
Ключевые слова: физическое развитие, физическая подготовленость,
особенности, спортсмены с последствиями детского церебрального паралича.
Annotation. Work is devoted to the problem of improving the athletes training system
in Paralympics sport, namely in one of the most popular sports - Cerebral Palsy
Soccer. The quantitative criteria of estimation of level of physical preparedness and
physical development of CP-fo-otballers taking into account their motive possibilities
are grounded.
Key words: physical development, physical подготовленость, features, sportsmen
with the consequences of child's cerebral paralysis.

208. Шамардина Г.
Особенности физического развития и подготовленности юных баскетболстов с
нарушениями слуха / Г. Шамардина, О. Ельфимова // Наука в олимпийском
спорте. – 2006. – № 1. – С. 70–75.
Анотація. Описано розвиток спортивного руху і роботу зі спортсменамиінвалідами, підкреслено значення фізичної підготовленості, необхідність та
шляхи її удосконалення у юних баскетболістів з вадами слуху.
Ключові слова: особливості фізичного розвитку, підготовленість,
баскетболісти з вадами слуху.
Аннотация. Описано развитие спортивного движения и работа со
спортсменами-инвалидами,
подчеркнуто
значение
физической
подготовленности, необходимость и пути ее усовершенствования у юных
баскетболистов с нарушениями слуха.
Ключевые слова: особенности физического развития, подготовленность,
баскетболисты с нарушениями слуха.
Annotation. The article points out the sporting movement development and the work
with disabled sportsmen and stresses the significance of physical fitness and necessity
and methods of its improvement in young basketball players with hearing disorders.
Key words: features of physical development, preparedness, basketball-players flawy
ear.
209. Шинкарук О.
Развитие спорта инвалидов в различных регионах Украины / Оксана Шинкарук,
Лидия Радченко, Ольга Борисова // Наука в олимпийском спорте. – 2002. – №
2. – С.12–16.
Анотація. У статті висвітлено становлення і розвиток спорту інвалідів та
адаптивної фізичної культури в різних регіонах України з урахуванням
нормативно-правових та соціальних аспектів спорту інвалідів. Розглянуто
діяльність структур параолімпійського руху.
Ключові слова: спорт інвалідів, параолімпійський рух.
Аннотация. В статье рассмотрено становление, развитие спорта инвалидов
и адаптивной физической культуры в разных регионах Украины с учетом
нормативно-правовых и социальных аспектов спорта инвалидов. Рассмотрена
деятельность структур параолимпийского движения.
Ключевые слова: спорт инвалидов, параолимпийское движение.
Annotation. In these article us deals with the history, social and legal aspects of the
Paralympic sport and adaptive physical culture in regions of Ukraine. We describe
the activity of Paralympic structures in our country.
Key words: Paralympic sport, Paralympic structures in our country.
210. Щодо проблем реабілітації інвалідів / Б. Трач, Я. Левченко,
В. Головацька, І. Боженко // Українська національна ідея: здоров’я нації :
матеріали наук.-практ. конф. – Л., 2004. – С. 102–106.
Анотація. Реабілітація інваліда в Україні у теперішній час починається з
експертно-реабілітаційної
діагностики,
визначення
реабілітаційного

потенціалу і прогнозу, складання у необхідних випадках індивідуальної програми
реабілітації.
Ключові слова: реабілітація, інваліди, діагностика, програма.
Аннотация. Реабилитация инвалида в Украине в настоящее время начинается
с экспертно реабилитационной диагностики, определения реабилитационного
потенциала и прогноза, составления в необходимых случаях индивидуальной
программы реабилитации.
Ключевые слова: реабилитация, инвалиды, диагностика, программа.
Annotation. The rehabilitation of invalid in Ukraine is presently begun with expertly
rehabilitation diagnostics, determination of rehabilitation potential and prognosis,
drafting in the necessary cases of the individual program of rehabilitation.
Keywords: rehabilitation, invalids, diagnostics, program.
211. Юламанова Г. М.
Особенности свойств личности и психоэмоционального состояния
фехтовальщиков-колясочников различной квалификации / Г. М. Юламанова,
А. С. Мавлеткулова // Теория и практика физической культуры. – 2009. − № 4. –
С. 47–50.
Анотація. У статті розглядаються проблеми психічної та фізичної
реабілітації осіб з обмеженими можливостями засобами адаптивної фізичної
культури і спорту.
Ключові слова: фехтувальники з ураженнями опорно-рухового апарату,
психоемоційний стан, особистісний неспокій.
Аннотация. Становится актуальной проблема психической и физической
реабилитации людей с ограниченными возможностями средствами
адаптивной физической культуры и спорта.
Ключевые слова: фехтовальщики с поражением опорно-двигательного
аппарата, психоэмоциональное состояние, личностная тревожность.
Annotation. The purpose of the present research was to study the capacities of
Paraolympic fencing in formation of personal characteristics and improvement of
psychoemotional state of the handicapped.
Key words: fencers with locomotorium affections, psychoemotional state, trait
anxiety, state anxiety, personal characteristics.
212. Bolach E.
Motywacja osob niepelnosprawnych do uprawiania sportu / E. Bolach, B. Bolach,
J. Trzonkowski // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.
культури та спорту. – Л., 2007. – Вип.. 11, т. 2. – С. 29–33.
Анотація. Результати анкетування довели, що головними чинниками, які
сприяли мотивації заняттями спортом інвалідів були спортивні змагання.
Дуже важливим був також оздоровчий чинник, який показував власну фізичну
ефективність занять і реабілітаційні функції спорту.
Ключові слова: нездатність, мотив, фізична діяльність інвалідів.
Аннотация. Результаты анкетирования доказали, что главные факторы,
которые способствовали мотивации занятиями спортом инвалидов были
спортивные соревнования. Очень важным был также оздоровительный

фактор, который показывал собственную физическую эффективность
занятий и реабилитационные функции спорта.
Ключевые слова: неспособность, мотивация, физическая деятельность
инвалидов.
Annotation. This thesis is about the essence and meaning of disabled people's
motivation in sport. It is focused on the most important motives that make disabled
people practice sport. The survey was conducted into the group of 60 disabled
athletes, both men and women. The method of survey was a questionnaire. The
results of this research proved that the main factors that motivated disabled people to
practice sport were the scores and the need of competition. Very important was also
the health factor. To conclude this thesis we can say that disabled people were
indirectly motivated to practice sport by the need of being active, the need of
competition, satisfaction from the social contacts, the need to show their own
physical efficiency and by rehabilitation functions of sport.
Key words: disability, motivations, physical activity of disabled people.
213. Perederiy A.
Structure and Contents of Training Programs of Special Olympics / A. Perederiy,
O. Borovska, O. Slisenko // Педагогіка, психологія та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова.
– Х. , 2007. − № 10. – С. 150 −152.
Анотація. При виконанні даної роботи були вивчені та проаналізовані
структура і зміст типових тренувальних програм Спеціальних Олімпіад з
лижних перегонів, баскетболу та легкої атлетики. Встановлено ступінь їх
відповідності закономірностям підготовки спортсменів та нозологічним
особливостям осіб з вадами інтелекту. Також визначені напрями
вдосконалення тренувальних програм Спеціальних Олімпіад.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, тренувальні програми, баскетбол, лижні
перегони, легка атлетика.
Аннотация. При выполнении роботы были изучены и проанализированы
структура и содержание тренировочных программ Специальных Олимпиад по
баскетболу, лыжным гонкам и легкой атлетике. Определена степень их
соответствия
с
закономерностями
подготовки
спортсменов
и
нозологическими особенностями людей с нарушениями интеллекта. Также
определены пути усовершенствования тренировочных программ Специальных
Олимпиад.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, тренировочная программа,
баскетбол, лыжные гонки, легкая атлетика.
Annotation. Structure and contents of typical training programs of Special Olympics
in cross-country skiing, basketball and track and field athletics have been analyzed
The conformity to laws of preparation of and to sportsmen with mental retardation
nosology has been established. The main directions of improvement of training
programs of Special Olympics have been determined.
Key words: Special Olympics, training programs, basketball, cross-country skiing,
track and field athletics.

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНВАСПОРТУ
214. Алексеенко Н. А.
Особенности физического воспитания инвалидов по зрению с использованием
биомеханической стимуляции / Н. А. Алексеенко, С. Д. Бойченко // Педагогіка,
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб.
наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2002. − № 1. – С. 59−68.
Анотація. У дослідженні показано, що біомеханічна стимуляція як
позатренувальний чинник у фізичному вихованні сліпих дозволяє вибірково
моделювати різні за ступенем важкості навантажувальні режими з обліком
поточної фізичної підготовленості.
Ключові слова: фізичне виховання, біомеханічна стимуляція, інваліди зору.
Аннотация. В исследовании показано, что биомеханическая стимуляция как
внетренировочный фактор в физическом воспитании слепых позволяет
избирательно моделировать различные по степени тяжести нагрузочные
режимы с учетом текущей физической подготовленности.
Ключевые слова: физическое воспитание, биомеханическая стимуляция,
инвалиды по зрению.
Annotation. In a research is shown, that biomechanical stimulation, as the main
factor in physical education blind, allows selectively simulating various on a degree
of weight load conditions in view of flowing fitness.
Key words: physical education, biomechanical stimulation, invalids on sight.
215. Даянова А. Р.
Вариабельность сердечного ритма фехтовальщиков с поражением опорнодвигательного аппарата / А. Р. Даянова // Теория и практика физической
культуры. – 2009. – № 4. – С. 51–54.
Анотація. Прогнозування різного стану спортсмена належить до найбільш
актуальних проблем сучасного спорту. Високі результати спортсмена
залежать від індивідуальних особливостей адаптації організму до фізичних
навантажень з метою моделювання тренувального процесу.
Ключові слова: інваліди, спортсмени, змагання, стрес, варіабельність
серцевого ритму.
Аннотация. Прогнозирование различных состояний спортсмена относится к
числу наиболее актуальних проблем современного спорта. Чтобы спортсмен
показывал высокие результаты, необходимо знать индивидуальные
особенности адаптации организма к физической нагрузке с целью
моделирования тренировочного процесса.
Ключевые
слова:
инвалиды,
спортсмены,
соревнования,
стресс,
вариабельность сердечного ритма.
Annotation. The purpose of the present research was to study functional status of
Paraolympic atheletes engaged in fencind in wheelchairs on different stages of
training process by the indices of heart rate variability.
Key words: handicapped athletes, competitions, stress, heart rate vanability.

216. Даянова А. Р.
Исследование функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы у
фехтовальщиков с травматической болезнью спинного мозга на спортивнооздоровительном этапе / Даянова А. Р. // Адаптивная физическая культура. –
2011. – № 1(45). – С. 12–14.
Анотація. Вперше досліджено функціональний стан серцево-судинної системи
спортсменів з травматичною хворобою спинного мозку з використанням у
тренувальному процесі навантажень аеробного характеру на спортивнооздоровчому етапі підготовки.
Ключові слова: інваліди, спортсмени, змагання, фехтування, здоров'я,
тренування, фізіологія.
Аннотация. Впервые исследовано функциональное состояние сердечнососудистой системы спортсменов с травматической болезнью спинного мозга
с использованием в тренировочном процессе нагрузок аэробного характера на
спортивно-оздоровительном этапе подготовки.
Ключевые слова: инвалиды, спортсмены, соревнования, фехтование, здоровье,
тренировка, физиология.
Annotation.In this article first investigated the functional state of cardiovascular
system of sportsmen with spinal cord trauma. During the training sessions aerobic
load has been used at the sport and recovering stage.
Key words: disabled, athletes, competitions, fencing, health, training session,
physiology
217. Даянова А. Р.
Физиологическое обоснование использования гребного тренажера в
тренировочном процессе фехтовальщиков на колясках / А. Р. Даянова // Теория
и практика физической культуры. – 2010. – № 8. – С. 70–72.
Анотація. Отримані результати дозволяють стверджувати, що включення в
тренувальний процес фехтувальників на візках занять на адаптованому
тренажері (на основі веслувального) за запропонованою схемою дозволяє
покращити діяльність серцево-судинної системи, що забезпечує працюючі
м'язи киснем і іншими гетичними речовинами. Покращується координація
рухів, зникає активність непотрібних м’язових груп, підвищується сила,
витривалість. Використання адаптованого тренажера для формування умінь
і навичок сприяє розвитку основних фізичних якостей спортсменів, є
доступним у застосуванні і найбільш перспективним напрямком.
Ключові слова: інваліди, спортсмени, змагання, фехтування, веслувальний
тренажер, здоров'я, тренування, фізіологія.
Аннотация. Полученные результаты позволяют утверждать, что включение
в тренировочный процесс фехтовальщиков на колясках занятий на
адаптированном тренажере (на основе гребного) по предложенной схеме
позволяет улучшать деятельность сердечно-сосудистой
системы,
обеспечивающей работающие мышцы кислородом и другими гетическими
веществами. Улучшается координация движений, исчезает активность
ненужных мышечных групп, повышается сила, выносливость. Использование
адаптированного тренажера для формирования умений
и
навыков,

способствует развитию основных физических качеств спортсменов и
является доступным в применении и наиболее перспективным направлением.
Ключевые слова: инвалиды, спортсмены, соревнования, фехтование, гребной
тренажер, здоровье, тренировка, физиология.
Annotation. The got results allow to assert that plugging in the training process of
fencers on the carriages of employments on the adapted trainer (on the basis of
rowing) on the offered chart allows to improve activity of the cardiac vascular
system, providing workings muscles by oxygen and other matters. Gets better coordination of motions, activity disappears unnecessary we muscle groups, force,
endurance, rises. Use of the adapted trainer for forming of abilities and skills,
instrumental in development of basic physical qualities of sportsmen and is
accessible in application and by the most perspective direction.
Key words: handicapped persons, athletes, competitions, fencing, rowing simulator,
health, training, physiology.
218. Дубовская Н.
Состояние нейроэндокринной системы у инвалидов-спортсменов в период
интенсивного тренировочного процесса / Н. Дубовская, О. Луковская,
О. Шендак // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. IV Міжнар. наук.
конгр. – К., 2000. – С. 602.
Анотація. Надані дані свідчать про те, що в період підвищених тренувальних
навантажень відбувається дисрегуляція між центральною та периферичною
нейроендокринною системою, що сприяє розвитку дисадаптаційних процесів у
спортсменів.
Ключові слова: спорт інвалідів, тренування.
Аннотация. Представленные данные свидетельствуют о том, что в период
повышенных тренировочных нагрузок наблюдается дисрегуляция между
центральными и периферическими звеньями нейроэндокринной системы, что
может способствовать развитию дисадаптационных процессов у
спортсменов.
Ключевые слова: спорт инвалидов, тренировочный процесс.
Annotation. The data being presented verify that disregulation between the central
and peripheral sections of neuro-endocrine system is being observed during the
period of increased training loadings, that assist the development of disadaptation
processes in sportsmen.
Key words: sport of handicapped, training.
219. Єдинак Г. А.
Вікова динаміка деяких показників фізичного стану хлопців з обмеженими
функціями в умовах традиційно організованої фізкультурної діяльності /
Єдинак Г. А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. − № 3. – С.
11–18.
Анотація. Експериментальним шляхом вивчалася динаміка показників
фізичного розвитку хлопців з обмеженими функціями у період від 7 до 17 років.
Встановлено, що у хлопців з різною формою захворювання на церебральний

параліч відсутні достовірні відмінності у значеннях показників фізичного
розвитку. Кожен показник характеризується певними особливостями вікової
динаміки результатів, але для всіх встановлені періоди високого, помірного та
низького темпів їх зростання.
Ключові слова: фізичний розвиток, хлопці шкільного віку, обмежені функції
внаслідок захворювання на церебральний параліч, вікова динаміка.
Аннотация. Экспериментальным путем изучалась динамика показателей
физического развития мальчиков с ограниченными функциями в период от 7 до
17 лет. Установлено, что у мальчиков с разной формой заболевания
церебральным параличом отсутствуют достоверные отличия в значениях
показателей физического развития. Каждый показатель характеризуется
определенными особенностями возрастной динамики результатов, но для всех
установлены периоды высокого, умеренного и низкого темпа их увеличения.
Ключевые слова: физическое развитие, мальчики школьного возраста,
ограниченные функции вследствие заболевания церебральным параличом,
возрастная динамика.
Annotation. Dynamics of indices of physical development of boys with limited
functions from 7 to 17 had been studied experimentally. It was determined that boys
with different form of cerebral palsy do not show reliable differences in the meaning
of indices of physical development. Every index is characterized by certain
peculiarities of dynamics of results, but existence of period of high, moderate and low
rates of their growth are established for everybody.
Key words: physical development, boys of school age, functions limited by cerebral
palsy, age dynamics.
220. Єльфімова О.
Дослідження психічного стану юнаків з вадами слуху, які займаються
баскетболом / О. Єльфімова // Спортивний вісник Придніпров′я. – 2005. – № 1.
– С. 95–97.
Анотація. Представлено результати дослідження рівня прояву психологічних
чинників баскетболістів з порушеннями слуху. Виявлено розбіжності в прояві
психологічних чинників у юних баскетболістів з порушеннями слуху і здорових
спортсменів. Результати показали необхідність використання методів
психорегуляції на даному етапі спортивної кар'єри.
Ключові слова: дослідження, психічний стан, хлопці, баскетбол, порушення
слуху.
Аннотация. Представлены результаты исследования уровня проявления
психологических факторов баскетболистов с нарушениями слуха. Выявлены
расхождения в проявлении психологических факторов у юных баскетболистов
с нарушениями слуха и здоровых спортсменов. Результаты показали
необходимость использования методов психорегуляции на данном этапе
спортивной карьеры.
Ключевые слова: исследование, психическое состояние, юноши, баскетбол,
нарушения слуха.
Annotation. The research results evince of psychological factors are young
basketball-players with acoustic disturbances. The differences in psychological

evince factors for young basketball-players with acoustic disturbances and healthy
basketball-players. The results showed the necessity of using psychoregulation
methods at this period sport career.
Key words: research, psychological state, youths, basket-ball, violations of ear.
221. Зав’ялова Б.
Контроль рівня фізичної підготовленості спринтерів з церебральним паралічем
Богдана Зав’ялова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.
культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 2. – С. 87–91.
Анотація. Запропоновано тести для контролю рівня загальної та спеціальної
фізичної підготовленості спринтерів з церебральним паралічем.
Ключові слова: церебральний параліч, спринтери.
Аннотация. Предложены тесты для контроля уровня общей и специальной
физической подготовленности спринтеров с церебральным параличом.
Ключевые слова: церебральный паралич, спринтеры.
Annotation. The complex test of general and special readiness of sprinters with
cerebral palsy were work out.
Key words: cerebral palsy, level of readiness, sprinters.
222. Зинов′єв О. М.
Фазова структура нервово-мязової працездатності інвалідів з порушенням
функцій спинного мозку як експериментальна основа індивідуального
дозування фізичних навантажень в процесі корекційної роботи / Зинов′єв О. М.
// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. , 2004. – № 23. – С. 12–21.
Анотація. У статті викладено зміст комплексної методики формування
рухових дій, корекції та компенсації фонду життєво-важливих навичок і вмінь
у інвалідів з порушенням функцій спинного мозку.
Ключові слова: фізична реабілітація, нервово-м'язова працездатність,
корекція, компенсація.
Аннотация. В статье изложена комплексная методика, в основу которой
положена программа, формирование двигательных действий, корекция и
компенсация фонда жизненно важных умений и навыков у инвалидов с
нарушениями функций спинного мозга.
Ключевые
слова:
физическая
реабилитация,
нервно-мышечная
работоспособность, коррекция, компенсация.
Annotation. This article offers the complex method which is based on program of
formation of new motion stereotypes, and one of correction and compensation of the
stock of vital abilities and skills.
Key words: physical development, the correctional lessons and the health
improvement lessons, correction, compensation.
223. Ковальова Ю. А.
Формування вольових якостей у спортсменів-інвалідів з порушенням опорнорухового апарату / Ковальова Ю. А. // Педагогіка, психологія та медико-

біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С.
Єрмакова. – Х. , 2004. – № 11. – С. 19–23.
Анотація. У статті приведені результати дослідження особливостей
вольових, фізіологічних і суб'єктивних показників реакції на навантаження у
спортсменів-інвалідів. Виявлено, що розроблена комплексна методика розвитку
вольових і рухових якостей позитивно впливає на функціональний стан нервовом'язового апарату, дозволяє суттєво поліпшити спортивні результати і має
певний позитивний вплив на весь великий спектр психофізичної та соціальної
реабілітації.
Ключові слова: плавання, легка атлетика, навантаження, частота серцевих
скорочень, сила нервової системи.
Аннотация. В статье приведены результаты исследования особенностей
волевых, физиологических и субъективных показателей реакции на нагрузку у
спортсменов-инвалидов. Обнаружено, что разработанная комплексная
методика развития волевых и двигательных качеств положительно влияет на
функциональное состояние нервно-мышечного аппарата, разрешает
существенно улучшить спортивные результаты и дает определенный
положительный эффект на весь спектр психофизической и социальной
реабилитации.
Ключевые слова: плавание, легкая атлетика, нагрузка, частота сердечных
сокращений, сила нервной системы,
Annotation. In the article it is presented the results of research of the particularities
of volitional physiological and subjective showings of reaction for loading that
sportsmen-invalids. It is made known, that worked out complex methods of
development of the volitional and efferent characteristics has a positive influence on
the dynamic state of the neural-muskular apparatus, allowed perceptibly improving
sport results essentially and have determined positive influences on all big spectrum
of psychophysiological and social rehabilitation.
Key words: swimming, light athletics, loading, freguency of heart contractions, the
power of the nervous systems.
224. Коковіадопуло В.
Контроль за показниками рівноваги як компоненту фізичного навантаження
футболістів з вадами слуху / В. Коковіадопуло, В. Стельникович, Р. Сіренко //
Теоретико-методичні основи фізичного виховання молоді : матеріали І Регіон.
наук.-практ. семінару. – Л., 2006. – С. 185–188.
Анотація. Контрольні вправи для виявлення рівня фізичного навантаження
при роботі з футболістами, які мають вади слуху, доцільно вибирати серед
вправ, що є економічними за енерговитратами і доступними у виконанні для
спортсменів низької кваліфікації. Серед таких вправ найбільш ефективними є
вправи на рівновагу.
Ключові слова: показники, контроль, рівновага, фізичне навантаження,
футболісти з вадами слуху.
Аннотация. Контрольные упражнения для определения уровня физической
нагрузки при работе с футболистами, у которых имеются нарушения слуха,
целесообразно
выбирать
среди
упражнений
с
незначительными

энергозатратами и доступными для выполнения спортсменами низкой
квалификации.
Среди
таких
упражнений,
наиболее
эффективны
гимнастические упражнения на равновесие.
Ключевые слова: показатели, контроль, равновесие, физическая нагрузка,
футболисты с изъянами слуха.
Annotation. Testing exercises applicable for the establishment of the level of physical
strain of football players affected with hearing problems are to be chosen out of those
that are energy economical and accessible to sportsmen with low qualifications. The
most effective of such exercises prove to be those for balance.
Key words: indexes, control, equilibrium, physical loading, footballers flawy ear.
225. Кравченко А.
Відновлювально-стимулюючі заходи подолання втоми футболістів з вадами
зору /А. Кравченко, А. Панченко // Фізична культура, спорт та здоровя нації :
зб. наук. пр. – Вінниця, 2006. – Вип. 6. – С. 499–504.
Анотація. У статті представлено результати досліджень впливу точкового
масажу для подолання втоми футболістів з вадами зору.
Ключові слова: точковий масаж, подолання втоми, футболісти з вадами зору.
Аннотация. В статье представлены результаты исследований влияния
точечного массажа для преодоления усталости футболистов с нарушениями
зрения.
Ключевые слова: точечный массаж, преодоление усталости, футболисты с
нарушениями зрения.
Annotation. The article tells about the results of influence of the punctured massage
on overcoming tiredness of footballer players with eye problems.
Key words: point massage, overcoming of fatigue, footballers flawy sight.
226. Кравченко А.
Застосування медико-біологічних засобів відновлення працездатності
футболістів з вадами зору / А. Кравченко, В. Лапицький // Молода спортивна
наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип.
9, т. 2. – С. 92–94.
Анотація. Визначено вплив медико-біологічних засобів відновлення на організм
спортсменів-футболістів з вадами зору.
Ключові слова: вади зору, футбол, медико-біологічні засоби.
Аннотация.
Определено
влияние
медико-биологических
средств
восстановления на организм спортсменов-футболистов с проблемами зрения.
Ключевые слова: проблемы зрения, футбол, медико-биологические средства.
Annotation. Some problems of application of medical-biological restoration means
in football players with sight defects are concerned.
Key words: sight defect, football, medical-biological restoration.
227. Кравченко А. І.
Корекція невротичних розладів футболістів з вадами зору / Кравченко А. І.,
Чхайло Б. М. // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні
науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2007. – Вип. 44. – С. 461–465.

Анотація. У статті представлено результати досліджень впливу точкового
масажу для подолання втоми футболістів з вадами зору.
Ключові слова: корекція, невротичні розлади, футболісти з вадами зору.
Аннотация. В статье представлены результаты исследований влияния
точечного массажа для преодоления усталости футболистов с нарушением
зрения.
Ключевые слова: коррекция, невротичные расстройства, футболисты с
нарушением зрения.
Annotation. The article tells about the results of influence of the punctured massage
on overcoming tiredness of footballer players with eye problems.
Key words: correction, невротичные disorders, footballers flawy sight.
228. Кривчикова Е.
Анализ состояния и перспективы развития физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с инвалидами в Украине / Е. Кривчикова, Л. Огорелкова //
Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. IV Міжнар. наук. конгр. – К.,
2000. – С. 606.
Анотація. Запропоновано доробити та перепрофілювати наявні спортивні
споруди та структури для організації дозвілля, відпочинку, зайнятості та
виховання інвалідів, ураховуючи їхні потреби.
Ключові слова: спортивні споруди, фізкультурно-оздоровча робота, інваліди.
Аннотация. Необходимо дооборудовать или перепрофилировать уже
имеющиеся спортивные сооружения и структуры для организации досуга,
отдыха, занятости и воспитания инвалидов с учетом их категории.
Ключевые слова: спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительная
работа, инвалиды.
Annotation. It is being proposed to finish and reprofile existing sport facilities and
structures for organization of leisure, rest, occupation and education of handicapped.
Key words: sport facilities, physical educative and sanitation activities, handicapped.
229. Крутько В. Б.
Особенности воспитания выносливости у слабовидящих легкоатлетов на
различных этапах подготовки / В. Б. Крутько // Теория и практика физической
культуры. – 2009. – № 4. – С. 55–57.
Анотація. Паралімпійський спорт вимагає нових методик, засобів та методів.
Копіювання методик підготовки здорових спортсменів у процесі навчальнотренувальної діяльності та якісний аналіз змагальної діяльності є
недостатніми для процесу підготовки в паралімпійських і сурдолімпійських
видах спорту.
Ключові слова: слабкозорі легкоатлети, спеціальна витривалість, засоби і
методи виховання.
Аннотация. Паралимпийский спорт требует новых методик, средств и
методов. Простое копирование имеющихся методик для подготовки здоровых
спортсменов в процессе учебно-тренировочных сборов и качественный анализ
соревновательной деятельности недостаточно обоснованы для процесса
подготовки в паралимпийских и сурдоолимпийских видах спорта.

Ключевые слова: слабовидящие легкоатлеты, специальная выносливость,
средства и методы воспитания.
Annotation. Thus the puppose of the present research was to analyze means and
methoods of training endurance of visually impaired athletes on different training
stages.
Key words: visual impaired atheletes, special rndurance, means and methods of
training.
230. Купреева О.
Об особенностях эмоциональной сферы инвалидов-спортсменов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата / О. Купреева // Олімпійський
спорт і спорт для всіх : тези доп. IV Міжнар. наук. конгр. – К., 2000. – С. 608.
Анотація. Вивчено взаємозв’язок, психологічну феменологію та чинники, які
впливають на розвиток психологічних бар’єрів.
Ключові слова: спорт інвалідів, порушення опорно-рухового апарату.
Аннотация. Изучены взаимосвязь, психологическая феноменология и факторы,
влияющие на развитие психологических барьеров.
Ключевые слова: инвалиды-спортсмены, нарушение опорно-двигательного
аппарата.
Annotation. Interconnection, psychological phenomenology and factors, which have
an influence upon the development of psychologyc barriers have been examined.
Key words: handicapped sportsmen, muscular-skeletal apparatus impairments.
231. Купреева О.
Особенности отношения к физическому дефекту инвалидов-спортсменов,
перенесших ампутацию конечностей / О. Купреева // Олімпійський спорт і
спорт для всіх : тези доп. IV Міжнар. наук. конгр. – К., 2000. – С. 609.
Анотація. Отримані дані свідчать про те, що після ампутації відбуваються
характерологічні зміни особистості.
Ключові слова: спорт інвалідів, травми.
Аннотация. Полученные данные свидетельствуют, что в отдаленном периоде
после ампутации происходит формирование характерологических изменений
личности. В связи с этим необходимо проведение психореабилитационной
работы с инвалидами-спортсменами данной нозологии.
Ключевые слова: спорт инвалидов, травмы.
Annotation. The data being obtained verify that character changes of the individual
take part after amputation.
Key words: sport of handicapped, trauma.
232. Ладани Ш.
Спорт инвалидов – модель мастерства теннисиста / Ш. Ладани // Олимпийский
спорт и спорт для всех : тез. докл. V Междунар. науч. конгр. – Минск, 2001. –
С. 157.

Анотація. Теніс на візках являє собою повну реалізацію рухових якостей в
умовах постійного контролю руху м’яча. Для того, щоб дії спортсмена були
ефективними, необхідна оцінка ігрової ситуації і відповідне прийняття рішень.
Ключові слова: спорт інвалідів, теніс на візках.
Аннотация. Теннис на колясках представляет собой полную реализацию
двигательных качеств в условиях постоянного контроля движений мяча. Для
того, чтобы действия спортсмена были эффективными, необходима оценка
игровой ситуации и соответствующее этой ситуации принятие решений.
Ключевые слова: спорт инвалидов, теннис на колясках.
Annotation. Tennis in the wheelchairs represents complete realization of movement
qualities under conditions of the constant control of ball movement. Evaluation of the
game situation and corresponding decision making is being needed for effective
activity of the sportsman.
Key words: sport of handicapped, tennis in the wheelchairs.
233. Лазарева Е.
Специальные тесты для определения критериев переносимости нагрузок /
Е. Лазарева // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. IV Міжнар. наук.
конгр. – К., 2000. – С. 612.
Анотація. Розглянуто критерії витримування навантажень для інвалідів з
різним характером порушень та ступенем компенсації рухових функцій.
Ключові слова: інваліди, навантаження.
Аннотация. Рассмотрены критерии переносимости нагрузок инвалидами с
различным характером нарушений и степенью компенсации двигательных
функций.
Ключевые слова: инвалиды, нагрузки.
Annotation. Criteria of loadings` carrying over in handicapped with different
character of impairments and the level of compensation of movement functions.
Key words: handicapped, loadings.
234. Лактюшина Т. Л.
Вербалізація корекційного навчання інвалідів руховим діям / Т. Л. Лактюшина
// Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб.
наук. пр. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – С. 851 – 855.
Анотація. Для вирішення завдань корекційного навчання інвалідів рухових дій
використано вербальні методи психорегуляційної спрямованості у поєднанні з
практичними методами.
Ключові слова: інваліди, психологічна реабілітація.
Аннотация. Для решения задач коррекционного обучения инвалидов
двигательным
действиям
использованы
вербальные
методы
психорегулирующей направленности в совместно с практическими методами.
Ключевые слова: инвалиды, психологическая реабилитация.
Annotation. The solving the tasks of the correcting motor instruction of invalids we
used the verbal methods of psychoregulating direction united with the practical ones.
Key words: invalids, psychoregulating directionю

235. Луковська О.
Деякі актуальні аспекти медичного забезпечення спорту інвалідів / Ольга
Луковська // Спортивний вісник Придніпров′я. – 2010. – № 3. – С. 114–118.
Анотація. У статті розкрито деякі аспекти проблеми медичного
забезпечення спорту інвалідів та визначено актуальні напрями їх подальшого
вивчення та вирішення.
Ключові слова: медичне забезпечення, спорт, інваліди.
Аннотация. В статье раскрыты некоторые аспекты проблемы медицинского
обеспечения спорта инвалидов и определены актуальные направления их
дальнейшего изучения и решения.
Ключевые слова: медицинское обеспечение, спорт, инвалиды.
Annotation. Summary. The article reveals some aspects of medical support disabled
sports and identified the actual directions of further study and solution.
Key words: health care, sports, people with disabilities.
236. Луковская О. Л.
Значение оценки резервных возможностей кардиореспираторной системы
спортсменов-инвалидов / О. Л. Луковская // Мир спорта. – 2008. – № 4. – С. 79–
83.
Анотація. За допомогою комп'ютерної електрокардіографії і спірографії було
виявлено зниження резервів кардіореспіраторної системи у більшості
обстежених спортсменів-інвалідів з наслідками дитячого церебрального
паралічу.
Ключові слова: резервні можливості, кардіореспіраторна система,
спортсмени-інваліди з наслідками дитячого церебрального паралічу.
Аннотация. С помощью компьютерной электрокардиографии и спирографии
было выявлено снижение резервов кардиореспираторной системы у
большинства обследованных спортсменов-инвалидов с последствиями
детского церебрального паралича.
Ключевые слова: резервные возможности, кардиореспираторная система,
спортсмены-инвалиды с последствиями детского церебрального паралича.
Annotation. By computer electrocardiography and spirography the decline of
backlogs of the cardio respiratory system was exposed at the most inspected
sportsmen-invalids with the consequences of child's cerebral paralysis.
Ke ywords: резервне possibilities, cardio respiratory system, sportsmen-invalids with
the consequences of child's cerebral paralysis.
237. Луковська О.
Особливості функціонального стану дихальної системи спортсменів-інвалідів,
що займаються футболом / О. Луковська, А. Ковтун, С. Овчаренко //
Спортивний вісник Придніпров’я. – 2007. – № 2/3. – С. 190–193.
Анотація. Стаття присвячена дослідженню функціонального стану дихальної
системи спортсменів-інвалідів, що займаються футболом. Вивчені показники
функціонування і резервні можливості апарату зовнішнього дихання
спортсменів-інвалідів Паралімпійськой збірної України з футболу.

Ключові слова: функціональний стан, дихальна система, спортсмени-інваліди.
Аннотация. Статья посвящена исследованию функционального состояния
дыхательной системы спортсменов-инвалидов, занимающихся футболом.
Изучены показатели функционирования и резервные возможности аппарата
внешнего дыхания спортсменов-инвалидов Паралимпийской сборной Украины
по футболу.
Ключевые слова: функциональное состояние, дыхательная система,
спортсмены-инвалиды.
Annotation. The article is devoted to the research of functional state of disabled
sportsmen's going in for soccer respiratory system. Function indices and reserve
possibilities of outer respiration apparatus of disabled sportsmen from Ukrainian
soccer Paralympic national team are studied.
Key words: functional state, respiratory system, sportsmen-invalids.
238. Луковська О.
Функціональний стан системи кровообігу інвалілів-плавців з патологією
нервової системи / О. Луковська // Спортивний вісник Придніпров′я. – 2008. –
№ 2. – С. 24–27.
Анотація. Представлені дослідження функціонального стану серцево-судинної
системи за допомогою електрокардіографії, енцефалографії і реовазографії у
спортсменів-інвалідів з патологією нервової системи, що займаються
плаванням, в період підготовки до міжнародних змагань. Обгрунтована
необхідність враховувати виявлені особливості функціонального стану
міокарду, а також наявні порушення церебральної і периферичної
гемодинаміки при побудові тренувального процесу.
Ключові слова: функціональний стан, система кровообігу, інваліди-плавці,
патологія нервової системи.
Аннотация. Представлены исследования функционального состояния
сердечно-сосудистой
системы
с
помощью
электрокардиографии,
энцефалографии и реовазографии у спортсменов-инвалидов с патологией
нервной системы, занимающихся плаванием, в период подготовки к
международным соревнованиям. Обоснована необходимость учитывать
выявленные особенности функционального состояния миокарда, а также
имеющиеся нарушения церебральной и периферической гемодинамики при
построении тренировочного процесса.
Ключевые слова: функциональное состояние, система кровообращения,
инвалиды-пловцы, патология нервной системы.
Annotation. The article is about the functional cardio-vascular system state
investigations with the help of electrocardiographia, encephalo-reografia and
reovasographia those ofdisabled sportsmen with nervous system pathology, who take
up swimming during the preparatory period for international competitions. The
necessity to take into account the revealed peculiarities of myocardium functional
state and the disturbances m cerebral and peripheral hemodynamic, when forming
the training process is substantiated in the article.
Key words: functional state, system of circulation of blood, invalids-swimmers,
pathology of the nervous system.

239. Озолина Е.
Экспериментальная оценка функционального состояния организма инвалидов с
различными двигательными режимами / Е. Озолина, В. Дмитриев, Л. Калинкин
// Человек в мире спорта: новые идеи, технологии, перспективы : тез. докл.
Междунар. науч. конгр. − М., 1998. – Т. 2. – С. 550–551.
Анотація. Постійні тренування значно покращують функціональний стан
організму інвалідів з наслідками травми спинного мозку.
Ключові слова: інваліди, травми.
Аннотация. Регулярные тренировки значительно улучшают функциональное
состояние организма инвалидов с последствиями травмы спинного мозга.
Ключевые слова: инвалиды, травмы.
Annotation. Regular training considerably improves functional state of invalid’s
organism with the trauma results of spinal cord.
Key words: invalids, trauma.
240. Организация спортивно-массовой работы с лицами, имеющими
нарушения функций спинного мозга : метод. реком. / В. Г. Григоренко,
А. П. Глоба, Б. В. Сермеев [и др.]. – М. : Советский спорт, 1991. – 80 с.
Анотація. Ефективна методика локального застосування уніфікованих
фізичних навантажень дозволить прискорити процес відновлення важливих
рухових умінь та навичок, необхідних у побуті інвалідів.
Ключові слова: інваліди, порушення функцій спинного мозку.
Аннотация.
Эффективная
методика
локального
применения
унифицированных физических нагрузок позволит ускорить процесс
восстановления жизненно важных двигательных
умений и навыков,
необходимых в бытовой деятельности инвалидов.
Ключевые слова: инвалиды, нарушения функций спинного мозга.
Annotation. The effective methods of local application unifying physical loads will
permit to accelerate the process of recovery of vital efferent skills and habits that are
necessary in invalids life.
Key words: invalids, disturbance the functions of spinal cord.
241. Особенности гемодинамики инвалидов-спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата / Георгий Верич, Ольга Луковская, Юрий
Вдовиченко, Ольга Коваленко // Наука в олимпийском спорте. – 2002. − № 2. –
С. 53–56.
Анотація. Проведено аналіз структури захворюваності визначеного
контингенту та вивчено стан центральної, церебральної і периферійної
гемодинаміки за допомогою електрокардіографії та реографії. Встановлено,
що заняття спортом позитивно впливають на стан гемодинаміки осіб з УОРА
при всіх нозологічних формах, які спостерігалися.
Ключові слова: спортсмени-інваліди, опорно-руховий апарат.
Аннотация. Установлено, что занятия спортом позитивно влияют на
состояние гемодинамики лиц з поражением опорно-двигательного аппарата
при всех нозологических формах, которые наблюдались.

Ключевые слова: спортсмены-инвалиды, опорно-двигательный аппарат.
Annotation. On the basis of that examination the morbidity structure of the given
group has been analyses. The state of central, cerebral and peripheral hemodynamics
has been investigated with the help of electrocardiography and reography.
Key words: central, cerebral and peripheral hemodynamics.
242. Особенности функционального состояния нервно-мышечной и сенсорной
систем
инвалидов-стрелков
из
лука
/
Анатолий
Маглеваный,
Михаил Хускивадзе, Наталия Кравчук, Любомир Стрельбицкий, Галина
Сафронова // Наука в олимпийском спорте. – 2002. − № 2. – С. 57–62.
Анотація. Визначено можливості функціонального потенціалу організму
лучників-інвалідів за показниками м’язової сили і чутливості та відчуття часу
до і після контрольних змагань; обґрунтовано підходи щодо необхідності
фізичних навантажень у тренувальній і змагальній підготовці.
Ключові слова: спортсмени-інваліди, фізичні навантаження.
Аннотация. Определены возможности функционального потенциала
организма лучников-спортсменов по показателям мышечной силы и
чувствительности, а также чувства времени до и после контрольных
соревнований; обоснованы подходы, касающтеся необходимости физических
нагрузок в тренировочной и соревновательной подготовке.
Ключевые слова: спортсмены-инвалиды, физические нагрузки
Annotation. Functional potential opportunities of the organism of archer-invalids on
muscular force indexes, sensitivity and feeling of time before and after control
competitions have been determined.
Key words: archer-invalids, functional potential.
243. Перепелиця І.
Вплив вестибулярного апарата на ритмографічні показники серцевої діяльності
у людей з порушеннями вестибулярної стійкості / І. Перепелиця, І. Кофан,
В. Ляшенко // Спортивний вісник Придніпров′я. – 2005. – № 1. – С. 80–82.
Анотація. Дослідження присвячене питанням впливу вестибулярних порушень
на ритмографічні показники серцевої діяльності. Передбачається, що
характер змін у серцевому ритмі залежить від міри стійкості вестибулярного
апарату.
Ключові слова: вестибулярний апарат, показники, серцева діяльність,
порушення вестибулярної стійкості.
Аннотация. Исследование посвящено вопросам влияния вестибулярных
нарушений на ритмографические показатели сердечной деятельности.
Предполагается, что характер изменений в сердечном ритме зависит от
степени устойчивости вестибулярного аппарата.
Ключевые слова: вестибулярный аппарат, показатели, сердечная
деятельность, нарушения вестибулярной стойкости.
Annotation. This investigation is devoted to questions of influence of vestibular
infringements on heart's rhythmographs indices. It is supposed, that character of
changes in heart's rhythm depends on a degree of stability of the vestibular device.

Key words: vestibular апарат, indexes, cardiac activity, violations of to vestibular
firmness.
244. Пітин М.
Окремі аспекти контролю силової підготовленості неповносправних
баскетболістів на візках / Марян Пітин // Теорія і методика фізичного
виховання і спорту. – 2006. – № 1. – С. 19–21.
Анотація. Розглядаються деякі аспекти силової підготовленості спортсменів
в баскетболі на візках. Приведені контрольні вправи для визначення силової
підготовленості спортсменів.
Ключові слова: контроль, силова підготовка, інваліди-баскетболісти на візках.
Аннотация.
Рассматриваются
некоторые
аспекты
силовой
подготовленности спортсменов в баскетболе на колясках. Приведены
контрольные упражнения для определения силовой подготовленности
спортсменов.
Ключевые слова: контроль, силовая подготовка, инвалиды-баскетболисты на
колясках.
Annotation. The article deals with problems of approbations and development of
system of control, which includes control tasks for strength preparation of wheelchair
basketball players.
Key words: control, power підготовка, invalids-basketball-players on carriages.
245. Пітин М.
Функціональний стан рухової сфери нервової системи неповносправних
баскетболістів / Марян Пітин, Василь Ковцун // Фізичне виховання, спорт і
культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. держ. ун-ту
імені Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – Ч. 2. – С. 205–208.
Анотація. У статті наведено результати дослідження щодо визначення
функціонального стану рухової сфери нервової системи неповноправних
баскетболістів, за допомогою топрометрії, до та після специфічного
навантаження.
Ключові слова: функціональний стан, нервова система, баскетболісти на
візках.
Аннотация. В статье приведены результаты исследования относительно
определения функционального состояния двигательной сферы нервной
системы баскетболистов-инвалидов, с помощью топрометрии, к и после
специфической нагрузки.
Ключевые
слова:
функциональное
состояние,
нервная
система,
баскетболисты на колясках.
Annotation. In this article some materials the functional status of nervous
sportsmens of wheelchair basketball.
Key words: functional state, nervous system, basketball-players on light carts.
246. Приступа Т.
Вплив локального масажу на біомеханічні властивості м’язів і систему
кровообігу неповносправних важкоатлетів в тренувальних заняттях / Тетяна

Приступа // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.
культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 490–494.
Анотація. Застосування локального спортивного масажу до м’язів, задіяних у
роботі, сприяє реституції показників твердості м’язів, а також ефективному
відновленню серцево-судинної системи.
Ключові слова: масаж, неповносправні.
Аннотация. Применение локального спортивного массажа на мышцах,
участвующих в работе, способствует реституции показателей твердости
мышц, а также эффективному
восстановлению
сердечно-сосудистой
системы.
Ключевые слова: массаж, инвалиды.
Annotation. The aim of the research has been to observe the influence of local
massage upon biochemical qualities of muscles and the system of circulation of the
blood of disabled weightlifters at the training lessons.
Key words: massage, weightlifters.
247. Пуцев А.
Модель медицинского контроля за инвалидами, занимающимися спортом /
А. Пуцев, Р. Афанасьева // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. IV
Міжнар. наук. конгр. – К., 2000. – С. 616.
Анотація. У статті охарактеризовано завдання медичного забезпечення
спортсменів-інвалідів.
Ключові слова: спорт інвалідів, медичний контроль.
Аннотация. В статье обоснованы задачи медицинского обеспечения
спортсменов-инвалидов.
Ключевые слова: спорт инвалидов, медицинский контроль.
Annotation. In the article there is described the task of medial security of the
sportsmen-invalids.
Key words: invalids sport, medical control.
248. Романчук А.
Особенности вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой и дыхательной
систем спортсменов-баскетболистов на колясках с различным уровнем
поражения спинного мозка / А. Романчук, М. Сорокин // Наука в олимпийском
спорте. – 2008. − № 1. – С. 84–90.
Анотація. З використанням сучасного поліфункціонального методу
дослідження
серцево-судинної
і
дихальної
систем
−
спіроартеріокардіоритмографії — обстежено 24 спортсмени-інваліди
чоловічої статі, які займаються баскетболом на візках. Встановлено
особливості вегетативного забезпечення серцево-судинної і дихальної систем у
спортсменів з різним рівнем ураження спинного мозку та інвалідівампутантів. Загальним для всіх груп є порушення функції зовнішнього дихання,
що виявляється у порушенні частотних характеристик ритму дихання і
відображається на показниках вегетативного забезпечення серцевого ритму
та артеріального тиску.

Ключові слова: вегетативне забезпечення, серцево-судинна, дихпльна система,
баскетболісти на візках.
Аннотация. С использованием современного полифункционального метода
исследования
сердечно-сосудистой
и
дыхательной
систем
спироартериокардиоритмографии – обследованы 24 спортсмена-инвалида
мужского пола, которые занимаются баскетболом на колясках. Установлены
особенности вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой и дыхательной
систем у спортсменов с разным уровнем поражения спинного мозга инвалидовампутантов. Общим для всех групп является нарушение функции внешнего
дыхания, которое выявляется в нарушении частотных характеристик ритма
дыхания и отображается на показателях вегетативного обеспечения
сердечного ритма и артериального давления.
Ключевые
слова:
вегетативное
обеспечение,
сердечно-сосудистая,
дыхательная система, баскетболисты на колясках.
Annotation. With use of a modern multifunctional method of research of
cardiovascular and respiratory system — spiroarteriocardiorythmography 24 male
sportsmen-invalids engaged in basketball on carriages have been studied. The studies
have allowed to establish features of autonomic maintenance of cardiovascular and
respiratory systems of sportsmen with different level of impairment of a spinal cord
and in invaiids-amputants. Common for all groups is infringement of function of
external breath which is expressed in infringement of frequency characteristics of a
rhythm of breath that is reflected in parameters of autonomic maintenance of cardiac
rhythm and arterial pressure.
Key words: vegetative providing, cardiovascular, respiratory system, basketballplayers on carriages.
249. Романчук О. П.
Розвиток грудної клітки та параметри паттерну дихання при ураженні спинного
мозку у спортсменів-інвалідів / Романчук О. П. // Медицинская реабилитация,
курортология, физиотерапия. – 2007. – № 1. – С. 21–23.
Анотація. Обстежено 17 спортсменів-інвалідів з високим і низьким рівнями
ураження спинного мозку. Визначено, що за параметрами пропорційності
грудна клітка у них переважно широка, а її екскурсія пов'язана з рівнем
ураження – чим вище рівень, тим менше екскурсія. Відмічені достовірні
відмінності за параметрами об'ємної швидкості вдиху і видиху, а також
хвилинній вентиляції легенів. Дослідження дозволили визначити систему
зовнішнього дихання як одну з провідних у спортсменів-інвалідів, страждаючих
при ураженні спинного мозку.
Ключові слова: ураження спинного мозку, параметри грудної клітки,
відмінності.
Аннотация. Обследованы 17 спортсменов-инвалидов с высоким и низким
уровнями поражения спинного мозга. Определено, что по параметрам
пропорциональности грудная клетка у них преимущественно широкая, а ее
экскурсия связана с уровнем поражения — чем выше уровень, тем меньше
экскурсия. Отмечены достоверные отличия по параметрам объемной
скорости вдоха и выдоха, а также минутной вентиляции легких. Исследования

позволили определить систему внешнего дыхания как одну из ведущих,
страдающих при поражении спинного мозга.
Ключевые слова: поражения спинного мозга, параметры грудной клетки,
отличия.
Annotation. Seventeen disabled sportsmen have been examined with high and low
levels of spinal cord injury. It has been found that according to proportional
parameters their chest is predominantly wide and its excursion depends on the
severity of the damage. The more severe is the injury, the lesser is the chest
excursion. Significant difference has been noted as to the parameters of inhaling and
exhaling rate and as to the ventilation of the lungs per minute. The study made it
possible to define the external respiration system as one of the main that suffers in
spinal cord injury.
Key words: defeats of spinal cord, parameters of thorax, differences.
250. Романчук О. П.
Спіроартеріокардіоритмографічні
критерії
функціональної
готовності
висококваліфікованих спортсменів-баскетболістів на візках зі спинальною
травмою / О. П. Романчук, М. Ю. Сорокін // Олімпійський спорт і спорт для
всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 210.
Анотація. Дослідження виявили достатню інформативність показників змін
артеріального тиску на дихальному циклі щодо визначення функціонального
стану спортсменів-баскетболістів на візках зі спинальною травмою, які
можна використовувати під час етапного та поточного контролю.
Ключові слова: баскетболісти на візках, функціональна готовність,
інформативні показники.
Аннотация. Исследования обнаружили достаточную информативность
показателей изменений артериального давления на дыхательном цикле
относительно определения функционального состояния спортсменовбаскетболистов на колясках со спинальной травмой, которые можно
использовать во время этапного и текущего контроля.
Ключевые слова: баскетболисты на колясках, функциональная готовность,
информативные показатели.
Annotation. Researches found out the sufficient informing of indexes of changes of
arterial pressure on a respiratory cycle in relation to determination of the functional
state of sportsmen-basketball-players on carriages with a spinal trauma, which can
be used during a stage and current control.
Key words: basketball-players on carriages, functional readiness, informing indexes.
251. Румянцева Э. Р.
Особенности терморегуляции спортсменов с поражениями опорнодвигательного аппарата / Э. Р. Румянцева, А. Р. Даянова // Теория и практика
физической культуры. – 2009. − № 4. – С. 43–46.
Анотація. Одним з перспективних напрямків комплексної реабілітації осіб з
обмеженими фізичними можливостями є адаптивне фехтування –
індивідуальний вид протиборства.

Ключові слова: інваліди, спортсмени, змагання, стрес, вегетативна регуляція,
фехтування.
Аннотация. Одним из перспективных направлений комплексной реабилитации
лиц с ограниченными физическими возможностями является адаптивное
фехтование – ярко выраженный индивидуализированный вид противоборства.
Ключевые слова: инвалиды, спортсмены, соревнования, стресс, вегетативная
регуляция, фехтование.
Annotation. The purpose of the present research was to study thermoregulation in
Paraolympic athletes with locomotorium affections on different stages of training
process.
Key words: handicapped, athletes, competitions, stress, vegetative regulation,
fencing.
252. Сишко Д.
Влияние
вестибулярных
раздражений
на
показатели
центральной
кардиогемодинамики у спортсменов с нарушениями слуха / Д. Сишко,
А. Мутьев // Наука в олимпийском спорте. – 2006. − № 1. – С. 80–83.
Анотація. У спортсменів з порушенням слуху встановлено дві основні реакції
на вестибулярні подразнення — гіперкінетична і еукінетична, що пов'язано з
особливостями сприйняття вестибулярних подразнень і спрямованістю
тренувального процесу.
Ключові слова: порушення слуху, спортсмени, реакції, особливості
сприйняття.
Аннотация. У спортсменов с нарушением слуха установлены две основных
реакции на вестибулярные раздражения - гіперкинетическая и эукинетическая,
что связано с особенностями восприятия вестибулярных раздражений и
направленностью тренировочного процесса.
Ключевые слова: нарушение слуха, спортсмены, реакции, особенности
восприятия.
Annotation. Deaf sportsmen have two basic reactions to the vestibular irritations:
hyperkinetic and eukinetic. These reactions are related to the features of perception
of vestibular irritations and orientation of training process
Key words: violation of ear, sportsmen, reactions, features of perception.
253. Сишко Д.
Вплив
вестибулярних
подразнень
на
показники
центральної
кардіогемодинаміки у спортсменів з порушеннями слуху / Д. Сишко, А. Мутьєв
// Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. − № 1. – С. 17–18.
Анотація. Розглянуто вплив вестибулярних індексів роздратування
центральної кардіогемодинаміки глухих спортсменів. Глухі спортсмени мають
два основні відгуки до вестибулярних роздратувань: гіперкінетичний і
еукинетичний.
Ключові
слова:
вестибулярні
подразники,
показники
центральної
кардіогемодинаміки, спортсмени з порушенням слуху.
Аннотация. Рассмотрено влияние вестибулярных индексов раздражения
центральной кардиогемодинамики глухих спортсменов. Глухие спортсмены

имеют два основных отзыва к вестибулярным раздражениям:
гиперкинетический и эукинетический.
Ключевые слова: вестибулярные раздражители, показатели центральной
кардиогемодинамики, спортсмены с нарушением слуха.
Annotation. Influencing vestibular irritation indexes of central cardiohemodinamic
of deaf sportsmen. Deaf sportsmen have two basic reactions to the vestibular
irritations: hyperkinetic and eukinetic. These reactions are related to the features of
perception of vestibular irritations and orientation of training process.
Key words: vestibular irritants, indexes of central кардиогемодинамики, sportsmen
with violation of ear.
254. Структура захворюваності та стан нейроендокринної системи
у спортсменів-інвалідів
з
порушенням
опорно-рухового
апарату
/
О. Л. Луковська, Н. Г. Дубовська, К. В. Бондаренко, О. О. Шерендак //
Спортивний вісник Придніпров’я. – 2001. – С. 35–37.
Анотація. Вивчено структуру захворюваності 54 інвалідів-спортсменів з
порушенням опорно-рухового апарату. Встановлено, що серед осіб цієї
категорії найбільш поширені ДЦП, травматичні ураження ЦНС та залишкові
явища запальних захворювань нервової системи.
Ключові слова: інваліди-спортсмени, опорно-руховий апарат, захворювання.
Аннотация. Установлено, что среди инвалидов-спортсменов наиболее
распространены ДЦП, травматические поражения ЦНС и остаточные
явления воспалительного процесса нервной системы.
Ключевые слова: инвалиды-спортсмены, опорно-двигательный аппарат,
заболевания.
Annotation. The morbidity structure of 54 disabled sportsmen with the impairments
of supporting and moving system has been searched. It has been revealed that the
most frequent are infantile cerebral paralysis, traumatic affections of the central
nervous system and remanent effects of inflammatorious deseases of nervous system.
Key words: sportsmen with the impairments of supporting, cerebral paralysis.
255. Томенко О.
Модельні характеристики функціональної підготовки спортсменів-інвалідів у
плаванні / О. Томенко // Молода спортивна наука України : матеріали ІІ Всеукр.
наук.-практ. конф. асп. – Л., 1998. – Вип. 2. – С. 88–93.
Анотація. Одним з найефективніших засобів реабілітації інвалідів є інвалідний
спорт. Розробка програм функціональної підготовки спортсменів-інвалідів має
актуальне значення.
Ключові слова: спорт інвалідів, реабілітація, результати.
Аннотация. Эффективным способом реабилитации инвалидов является
инвалидный спорт. Разработка программ функциональной подготовки
спортсменов-инвалидов имеет актуальное значение.
Ключевые слова: спорт инвалидов, реабилитация, результаты.
Annotation. Finding let make a conclusion about an undulate development of
sportsmen-invalids adaptation with misfunctions of spinal cord.

Key words: sportsmen-invalids, rehabilitation, resulted.
256. Томенко О.
Методи контролю у тренуванні плавців-інвалідів / О. Томенко // Фізичне
виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр.
Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – С. 218–221.
Анотація. Визначено найбільш ефективні методи педагогічного та
біомеханічного контролю у тренуваннях з плавання спортсменів-інвалідів з
вадами опорно-рухового апарату.
Ключові слова: спорт інвалідів, плавання, опорно-руховий апарат.
Аннотация. Определены эффективные методы педагогического и
биомеханического контроля в тренировке по плаванию спортсменов-инвалидов
с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова: спорт инвалидов, плавание, опорно-двигательный аппарат.
Annotation. As a result of our researches the most effective pedagogical and
biomechanical control methods of disabled persons with affections of support-motor
apparatus swimming training was reveled.
Key words: the invalids, swimming training, sportsmen with the impairments of
supporting.
257. Турчик І.
Вдосконалення методики технічної підготовки спортсменів-інвалідів з дитячоцеребральним паралічем з урахуванням особливостей рухової пам’яті / Ірина
Турчик // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. з галузі фіз. культури
та спорту. – Л., 2000. – Вип. 4. – С. 258–260.
Анотація. Виявлено індивідуальну схильність спортсмена до збільшення чи
зменшення амплітуди рухів під час відтворення просторових характеристик.
Ключові слова: діти-інваліди, технічна підготовка.
Аннотация. Выявлена индивидуальная предрасположенность спортсмена к
увеличению и уменьшению амплитуды движений при воспроизведении
пространственных характеристик.
Ключевые слова: дети-инвалиды, техническая подготовка.
Annotation. The given article deals with improving methods of technical training of
sportsmen - with infantile cerebral Paralysis disability – taking into concentration
the peculiarities of movement memory.
Key words: training of sportsmen, cerebral Paralysis.
258. Характеристика нервово-м’язової та сенсорних систем у стрільців з
лука-інвалідів / Н. М. Кравчук, А. В. Магльований, Г. Б. Сафронова,
Л. В. Стрельбицький // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі
життя : тези доп. V Всеукр. наук.-практ. конф. − Л., 2001. – С. 42–43.
Анотація. Для покращення функціональних характеристик м’язів лівої руки у
інвалідів слід використовувати індивідуально підібрані комплекси спеціальних
фізичних вправ для розвитку сили чутливості рук, створювати змагальну

атмосферу для підвищення емоційності і застосовувати відновлювальні засоби
у формі масажу та плавання.
Ключові слова: спорт інвалідів, фізичні вправи.
Аннотация. Для улучшения функциональных характеристик мышц левой руки
у инвалидов необходимо использовать индивидуально подобранные комплексы
специальных физических упражнений для развития силы чувствительности
рук, создавать соревновательную атмосферу для повышения эмоциональности
и использовать восстановительные средства в форме массажа и плавания.
Ключевые слова: спорт инвалидов, физические упражнения.
Annotation. For the better functional invalids left hand muscles characteristics
should be used individually chosen complexes of special physical exercises for the
strength sensitivity hands development, create the competing atmosphere for
increasing emotionality and use renovating means in the massage and swimming
form.
Key words: invalids sport, physical exercises.
259. Характеристика показників нервово-м’язової і сенсорної систем у
інвалідів-стрільців з лука / Наталя Кравчук, Галина Магльована, Любомир
Стрельбицький, Анатолій Магльований // Молода спортивна наука України : зб.
наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2003. – Вип. 7, т. 3. – С. 360–
363.
Анотація. Виявлено, що під впливом малого обсягу пострілів у спортсменівінвалідів погіршуються показники м’язової сили, м’язової чутливості, відчуття
часу лівої руки.
Ключові слова: спорт інвалідів, спортивний результат.
Аннотация. Выявлено, что под воздействием небольшого объема выстрела у
спортсменов-инвалидов ухудшаются показатели мышечной силы, мышечной
чувствительности, чувства времени левой руки.
Ключевые слова: спорт инвалидов, спортивный результат.
Annotation. In the scientific paper is explained the approach of physicalexercise
loadings influencing of small volume on nervous-muscle index and some sensory
system for the archer-invalids, members of Paralympics national team of Ukraine.
Key words: Paralympics, archer-invalids.
260. Хорошуха М.
Определение физической работоспособности спортсменов-инвалидов методом
силовой эргометрии / М. Хорошуха, М. Филиппов // Олімпійський спорт і спорт
для всіх : тези доп. IV Міжнар. наук. конгр. – К., 2000. – С. 627.
Анотація. Запропоновано метод силової ергометрії, який характеризується
застосуванням специфічних для спортсменів-гімнастів, а також скелелазівінвалідів навантажень.
Ключові слова: спорт інвалідів, фізичні навантаження.
Аннотация. Предложенный метод силовой эргометрии характеризуется
применением специфических для спортсменов-гимнастов, а также скалолазовинвалидов загрузок.

Ключевые слова: спорт инвалидов, физически нагрузки.
Annotation. It was suggested the method of power ergometery that is charactеrrized
of using specific loads for sportsmen-acrobats, and also for rock climder-invalids.
Key words: invalids sports, physical loads.
261. Хорошуха М.
Метод Power-ергометрії у визначенні фізичної працездатності людей з
фізичними вадами / М. Хорошуха // Фізична реабілітація як напрям підготовки
спеціалістів : тези доп. учасників міжнар. наук.-метод. конф. – К., 2003. – С. 25.
Анотація. Важливе місце у практиці спортивної медицини і фізичної
реабілітації в оцінці функціонального стану людей з фізичними вадами займає
вивчення фізичної працездатності в умовах спортивних тренувань.
Ключові слова: фізична реабілітація, обстеження, фізична працездатність.
Аннотация. Важное значение в практике спортивной медицины и физической
реабилитации в оценке функционального состояния лиц с физическими
нарушениями приобретает изучение физической работоспособности в
условиях спортивных тренировок.
Ключевые слова: физическая реабилитация, обследование, физическая
работоспособность.
Annotation. A signuificant position in practice of sports medicine and physical
rehabilitation in assessment of functional peoples state with the physical defects takes
the tudying of physical abikity to work in the sports training comditions.
Key words: physical rehabilitation, txamination, physical ability to work.
262. Шеремет Б.
Дослідження взаємозв’язку між розвитком грудної клітки та параметрами
паттарну дихання при ураженні спинного мозку у спортсменів-інвалідів /
Б. Шеремет, О. Романчук, М. Сорокін // Теорія і методика фізичного виховання
і спорту. – 2006. − № 1. – С. 38–39.
Анотація. У статті досліджена кореляція між розвитком грудної клітини і
параметрів живого дихання при пошкодженні спинного мозку спортсменівінвалідів.
Ключові слова: розвиток грудної клітини, параметри дихання, спинний мозок,
спортсмени-інваліди.
Аннотация. В статье исследована корреляция между развитием грудной
клетки и параметров живого дыхания при повреждении спинного мозга
спортсменов-инвалидов.
Ключевые слова: развитие грудной клетки, параметры дыхания, спинной мозг,
спортсмены-инвалиды.
Annotation. The research of correlation between the development of thorax and the
parameters of breathing pattern under spinal cord injury of the disabled sportsmen is
presented in the article.
Key words: development of thorax, parameters breathings, spinal cord, sportsmeninvalids.

263. Шеремет Б. Г.
Аналіз напруженості системи зовнішнього дихання у спортсменівбаскетболістів на візках / Б. Г. Шеремет, О. П. Романчук, М. Ю. Сорокін //
Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. IХ Міжнар. наук. конгр. – К.,
2005. – С. 532.
Анотація. Найбільш уразливими у інвалідів зі спинномозковою травмою, що
займаються баскетболом на візках, є параметри, що визначають швидкісні
характеристики і некерованого дихання (особливо вдиху), що у повній мірі
визначає рестриктивний тип порушення, пов'язаний зі слабкістю дихальної
мускулатури. Визначені порушення паттерну некерованого дихання вимагають
проведення відповідних корекційних заходів засобами фізичної реабілітації
особливо фізичних вправ, спрямованих на розвиток покращення вентиляції
окремих частин легенів та на розвиток м'язів вдиху.
Ключові слова: дихання, система, спортсмени-баскетболісти на візках.
Аннотация. Наиболее уязвимыми у инвалидов со спинномозговой травмой,
которые занимаются баскетболом на тележках, есть параметры, которые
определяют скоростные характеристики и неуправляемого дыхания (особенно
вдоха), которое в полной мере определяет рестриктивный тип нарушения,
связанный со слабостью дыхательной мускулатуры. Определенные нарушения
паттерна неуправляемого дыхания требуют проведения соответствующих
коррекционных мероприятий средствами физической реабилитации особенно
физических упражнений, направленных на развитие улучшения вентиляции
отдельных частей легких и на развитие мышц вдоха.
Ключевые слова: дыхание, система, спортсмены-баскетболисты на колясках.
Annotation. The most vulnerable for invalids with a spinal trauma, which are
engaged in basket-ball on light carts, there are parameters, which determine speed
descriptions and out of control breathing (especially to inhalation), which determines
the Resticortum type of violation, related to the weakness of respiratory musculature
to a full degree. Certain violations require the leadthrough of the proper correction
measures patterna of out of control breathing facilities of physical rehabilitation of
especially physical exercises, directed on development of improvement of ventilation
of separate parts of lights and on development of muscles of inhalation.
Key words: breathing, system, sportsmen-basketball-players on light carts.
264. Шуба В.
Проблеми корекції стану тривожності інвалідів-спортсменів з ураженнями
опорно-рухового апарату / В. Шуба, В. Приходько, В. Шуба // Фізична
культура, спорт та здоровя нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2004. – Вип. 5. – С.
432–435.
Анотація. Проаналізовано наукові дослідження психоемоційної сфери
спортсменів-інвалідів.
Ключові слова: тривожність, проблеми корекції, психологічні, педагогічні
засоби.
Аннотация. Проанализированы научные исследования психоэмоциональной
сферы спортсменов-инвалидов.

Ключевые слова: тревожность, проблемы коррекции, психологические,
педагогические средства.
Annotation. Scientific researches of психоэмоциональной sphere of sportsmeninvalids are analysed.
Key words: anxiety, problems of correction, psychological, pedagogical facilities.
ПАРАЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ
265. Адаптивна фізична культура і параолімпійський спорт Миколаївської
області / А. Кісельов, С. Главатий, А. Руденко [та ін.] // Педагогіка, психологія
та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за
ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. − № 6. – С. 125–128.
Анотація. Проведено аналіз інвалідності серед жителів Миколаївської
області, створення державної системи залучення неповносправних до фізичної,
психічної і соціальної реабілітації, створення умов для розвитку спорту.
Державна комплексна програма вирішення проблем інвалідності дозволила
створити в регіонах мережу реабілітаційних центрів, спеціалізованих шкілінтернатів для неповносправних дітей, дитячо-юнацьких спортивних шкіл для
фізичної, психічної і соціальної реабілітації та участі у спорті.
Ключові слова: фізична реабілітація інвалідів, пара-лімпійський спорт.
Аннотация. Проведен анализ инвалидности среди жителей Николаевской
области, создания государственной системы привлечения неполноценных к
физической, психической и социальной реабилитации, создание условий для
развития спорта. Государственная комплексная программа решения проблем
инвалидности позволила создать в регионах сеть реабилитационных центров,
специализированных школ-интериатов для детей, детско-юношеских
спортивных школ для физической, психической и социальной реабилитации и
участия в спорте.
Ключевые слова: физическая реабилитация инвалидов, парадимпийский спорт.
Annotation. The analysis of disability among the habitants of the Nikolaevskiy region
is conducted, creations of the state system of bringing in of inferior to the physical,
psychical and social rehabilitation, creation of terms for development of sport. The
state comprehensive programme of a solution of problems of physical inability has
allowed to frame in regions a net of the rehabilitations! centers, the specialized
schools-boarding schools for children, nursery youthful sports schools for a physical,
mental and sosiai atteitreatment and sharing in sports.
Key words: physical rehabilitation of invalids, paraiimpics sport.
266. Барченко С. А.
Оценка результатов физической подготовленности у паралимпийцев с
сенсорно-двигательными нарушениями сборной команды России по дзюдо /
Барченко С. А., Иванов А. В. // Адаптивная физическая культура. – 2011. − №
1(45). – С. 46–48.
Анотація. Комплексна наукова група обстежувала дзюдоїстів з сенсорноруховими порушеннями паралімпійської збірної команди Росії. Встановлено

поліпшення спеціальних швидкісний-силових якостей, які відображають
цілеспрямовану підготовку дзюдоїстов-паралімпійців до змагань.
Ключові слова: дзюдоїсти-парапімпійці, фізична підготовка, загальна і
спеціальна фізична підготовленість, фізичні якості.
Аннотация. Комплексная научная группа обследовала дзюдоистов с сенсорнодвигательными нарушениями паралимпийской сборной команды России.
Установлено
улучшение
специальных
скоростно-силовых
качеств,
отражающих целенаправленную подготовку дзюдоистов-паралимпийцев к
соревнованиям.
Ключевые слова: дзюдоисты-парапимпийцы, физическая подготовка, общая и
специальная физическая подготовленность, физические качества.
Annotation. Complex scientific team surveyedjudoka with sensory-motor impairment
Paralympic Team Russia. Established improvement special speed-strength, reflecting
the focused training Paralympic judoka to compete.
Key words: paralympic judo, physical (raining, general and special physical
readiness, physical features.
267. Белкина Е. Б.
65 лет успешного развития паралимпийского фехтования (фехтования на
колясках) в мире / Белкина Е. Б., Овсянникова К. А. // Адаптивная физическая
культура. – 2011. – № 1(45). – С. 9–12.
Анотація. У статті описуються тенденції розвитку фехтування на візках як
виду паралімпійського спорту, починаючи з перших змагань 1948 року до огляду
попередньої програми Паралімпійськіх ігор 2012 року в Лондоні. Ключовим
принципом аналізу є зіставлення зведених таблиць результатів національних
команд, кількості розіграних комплектів нагород і розширення програми
змагання.
Ключові слова: Паралімпійські ігри, фехтування на візках, класифікація
спортсменів, рапіра, шпага, шабля, інвалід.
Аннотация. В статье описываются тенденции развития фехтования на
колясках как вида паралимпийского спорта, начиная с первых соревнований
1948 года до обзора предварительной программы Паралимпийских игр 2012
года в Лондоне. Ключевым принципом анализа является сопоставление сводных
таблиц результатов национальных команд, количества разыгранных
комплектов наград и расширения соревновательной программы.
Ключевые слова: Паралимпийские игры, фехтование на колясках,
классификация спортсменов, рапира, шпага, сабля, инвалид.
Annotation. The tendencies of the Wheelchair fencing development in the world since
first tournaments in 1948 till preliminary events program of Paralympic Games 2012
in London are described in the article. The key analyzing principle is the results
schemes comparisons, medals data and events program.
Key words: Paralympic Games, Wheelchair Fencing, sportsmen classification, foil,
epee, sabre, disabled person.

268. Бойко А. С.
Розвиток паралімпійського руху у системі спорту інвалідів / Бойко А. С. //
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України
: матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених з міжнар. участю. –
Суми, 2012. – Т. 2. – С. 130–133.
Анотація. У статті розглядаються мета, завдання та особливості розвитку
паралімпіиського руху. Здійснено узагальнену характеристику у системі
міжнародного олімпійського руху.
Ключові слова: паралімпійський рух, спорт інвалідів, розвиток.
Аннотация. В статье рассматриваются цель, задачи и особенности развития
паралимпииского движения. Осуществлена обобщенная характеристика в
системе международного олимпийского движения.
Ключевые слова: паралимпийское движение, спорт инвалидов, развитие.
Annotation. A purpose, task and features of development of paralimpiс motion, is
examined in the article. The generalized description is carried out in the system of
international olympic motion.
Key words: paralimpiс motion, sport of invalids, development.
269. Бойко Г. М.
Дослідження тривожності плавців високої кваліфікації в паралімпійському
спорті / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х.,
2008. − № 2. – С. 12–19.
Анотація. У статті проаналізовано особливості впливу порушень сенсорної,
моторної та інтелектуальної сфери на рівень особистісної та ситуативної
тривожності плавців у паралімпійському спорті; розкрито структуру
готовності плавців до змагальної діяльності, встановлено, що тривожність як
психічний стан та особистісна якість позначається на результатах
спортивної діяльності спортсменів-інвалідів.
Ключові слова: плавці, спорт інвалідів, тривожність, особистісна
тривожність, ситуативна тривожність, корекція.
Аннотация. Проанализированы особенности влияния нарушений сенсорной,
моторной и ситуативной тревожности пловцов в паралимпийском спорте;
рассмотрена структура готовности пловцов к соревновательной
деятельности,
доказано
влияние
тревожности
как
личностной
характеристики и психического состояния на результат спортивной
деятельности спортсменов-инвалидов.
Ключевые слова: пловцы, спорт инвалидов, тревожность, личностная
тревожность, ситуативная тревожность, коррекция.
Annotation. Features are analyzed of influencing of violations of sensory, motor and
also intellectual sphere on the level of personality and situation anxiety; influencing
of anxiety is proved as personality description and mental condition on the result of
sporting activity of swimmers in Paralympics sport.
Key words: swimmers, sport of invalids, anxiety, personality anxiety, situation
anxiety, correction.

270. Бойко Г.
Зміст
і
функції
психолого-педагогічного
супроводу
підготовки
висококваліфікованих плавців у параолімпійському спорті / Г. Бойко // Вісник
Прикарпатського університету. Серія : Фізична культура. – Івано-Франківськ,
2008. – Вип. 6. – С. 89–94.
Анотація. У статті визначено та охарактеризовано зміст і основні функції
психолого-педагогічного супроводу підготовки плавців у параіімпійському
спорті.
Ключові слова: концепція, супровід, плавці, інваліди, суб'єкт, груповий суб'єкт,
спортивна діяльність.
Аннотация. В статье определено и охарактеризовано содержание и основные
функции психолого-педагогического сопровождения подготовки пловцов в
паралимпийском спорте.
Ключевые слова: концепция, сопровождение, пловцы, инвалиды, субъект,
групповой субъект, спортивная деятельность.
Annotation. In the article it is definite and maintenance and basic functions of
psychological-pedagogical accompaniment of preparation of swimmers is described
in paralympic sport.
Key words: conception, accompaniment, swimmers, disables, subject, group subject,
sporting activity.
271. Бойко Г.
Особливості психолого-педагогічного супроводу підготовки плавців у
параолімпійському спорті / Г. Бойко // Теорія і методика фізичного виховання і
спорту. – 2008. − № 3. – С. 44–50.
Анотація. Розглянута проблема функціонування групового суб'єкта
спортивної діяльності в контексті специфічного забезпечення підготовки і
участі в змаганнях плавців високої кваліфікації з порушеннями зору, опорнорухового апарату, розумового і фізичного розвитку.
Ключові слова: спортивна діяльність, змагання, плавці з порушеннями зору,
розумового і фізичного розвитку.
Аннотация. Рассмотрена проблема функционирования группового субъекта
спортивной деятельности в контексте специфического обеспечения
подготовки и участия в соревнованиях пловцов высокой квалификации с
нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, умственного и
физического развития.
Ключевые слова: спортивная деятельность, соревнования, пловцы с
нарушениями зрения, умственного и физического развития.
Annotation. The problem of functioning of sports activity group subject in the scope
of specific provision of preparation and contest participation of highly-skilled
swimmers with visual impairments, disorders of musculoskeletal system, mental and
physical development has been studied.
Key words: sporting activity, competitions, swimmers with paropsiss, mental and
physical development.

272. Бойко Г. М.
Психодіагностика в системі психолого-педагогічного супроводу підготовки
плавців високої кваліфікації у параолімпійському спорті / Бойко Г. М. //
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. − № 5. – С. 13–16.
Анотація. У статті здійснено теоретичний аналіз завдань і змісту
психодіагностики як складової системи психолого-педагогічного супроводу
підготовки плавців високої кваліфікації з вадами зору, порушеннями опорнорухового апарату, розумового та фізичного розвитку. Обґрунтовано зміст
наукових понять „психодіагностика", „діагностичний метод" тощо, уточнено
сфери їх вживання.
Ключові слова: супровід, інваліди, плавці, психодіагностика, методика.
Аннотация. Представлены результаты теоретического анализа задач и
содержания психодиагностики как составляющей системы психологопедагогического сопровождения подготовки пловцов высокой квалификации с
нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, умственного и
физического развития. Обосновано содержание научных понятий
«психодиагностика», «диагностический метод», определена сфера их
употребления.
Ключевые слова: сопровождение, инвалиды, пловцы, психодиагностика,
методика.
Annotation. In the article the results of theoretical analysis of tasks and maintenance
of psychodiagnosis are presented as the constituent of the system of psychologicalpedagogical accompaniment of preparation of swimmers of high qualification with
violations of sight, movement vehicle, mental and physical development. Maintenance
of scientific notions of "psycho diagnosis", "diagnostic method", is grounded, the
sphere of their use is definite.
Key words: accompaniment, disables, swimmers, psycho diagnosis, method.
273. Бойко Г. М.
Психологічна структура спортивної діяльності плавців у параолімпійському
спорті / Бойко Г. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х.,
2007. − № 9. – С. 19–23.
Анотація. У статті наведено результати теоретичного аналізу психологічної
структури спортивної діяльності висококваліфікованих плавців різних
нозологій; охарактеризовано ключові компоненти психологічної структури
спортивної діяльності: мотивацію, способи, умови та результат діяльності.
Психологічна структура спортивної діяльності включає мотиваційну складову,
специфіку способів та умов діяльності спортсмена та її результативність.
Ключові слова: плавці, спортивна діяльність, психологічна структура,
спортсмени-інваліди, мотивація, умови, результат діяльності.
Аннотация. В статье изложены результаты теоретического анализа
психологической структуры спортивной деятельности пловцов высокой
квалификации в паралимпийском спорте; охарактеризованы основные
компоненты психологической структуры спортивной деятельности;

мотивация, способы, условия и результаты деятельности. Психологическая
структура
спортивной
деятельности
включает
мотивационную
составляющую, специфику способов и условий деятельности спортсмена и ее
результативность.
Ключевые слова: пловцы, спортивная деятельность, психологическая
структура,
спортсмены-инвалиды,
мотивация,
условия,
результат
деятельности.
Annotation. In the article the results of theoretical analysis of psychological
structure of sporting activity of swimmers of high qualification in Paralympic sport
are expounded; description of basic components of psychological structure of
sporting activity is presented: motivation, methods, terms and results of activity. The
psychologic frame of sports activity powers up motivational amounting, specificity of
methods and requirements of activity of the sportsman and its productivity.
Key words: sporting activity, psychological structure, sportsmen-disables,
motivation, terms, and result of activity, swimmers.
274. Бойко Г. М.
Психологічні особливості спортивної діяльності плавців у паралімпійському
спорті / Г. М. Бойко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту: наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008.
− № 3. – С. 25–29.
Анотація. Проаналізовано психологічні особливості спортивної діяльності
плавців у паралімпійському спорті, визначено характер взаємодії спортсменів
зі специфічними для спорту інвалідів суб’єктами спортивної діяльності;
передбачено, що сумісно-індивідуальний характер взаємодії плавців під час
змагань забезпечується домінуючою монофронтальною психічною активністю
спортсменів. З’ясовано залежність безпеки та результативності спортивної
діяльності плавців різних нозологій від професійних дій специфічних для спорту
інвалідів суб’єктів спортивної діяльності.
Ключові слова: спортивна діяльність, супровід, монофронтальний,
біфронтальний, функціональний клас.
Аннотация. Проанализированы психологические особенности спортивной
деятельности пловцов в паралимпийском спорте; определен характер
взаимодействия спортсменов и специфических для спорта инвалидов
субъектов спортивной деятельности; выдвинуто предложение, что
совместно-индивидуальный
характер
взаимодействия
соперников
обеспечивается доминирующей монофронтальной психической активностью
пловцов. Выяснена зависимость безопасности и результативности
спортивной деятельности пловцов разных нозологий от профессиональных
действий специфических для спорта инвалидов спортивной деятельности.
Ключевые
слова:
спортивная
деятельность,
сопровождение,
монофронтальный, биофронтальный, функциональный класс.
Annotation. The psychological features of sporting activity of swimmers in
Paralympics sport are analyzed; the character of co-operation of sportsmen and
specific for sport invalids of subjects of sporting activity is definite; supposition is
pulled out, that the joint-individual character of co-operation of competitors is

provided by dominant monofrontal psychical activity of swimmers. Dependence of
safety and productivity of sport activity of swimmers of different nosologies on
professional actions specific to sport of invalids of subjects of sport activity is
clarified.
Key words: sporting activity, accompaniment, monofrontal, bifrontal.
275. Бойко Г. М.
Психолого-педагогічний супровід підготовки плавців у параолімпійському
спорті як наукова проблема / Г. М. Бойко // Вісник Чернігівського державного
педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та
спорт. – Чернігів, 2008. – Вип. 55, т. 1. – С. 132–135.
Анотація. У статті здійснено узагальнення наукових підходів до визначення
змісту та сфери вживання наукових термінів і понять, пов'язаних із розробкою
теоретичних засад системи психолого-педагогічного супроводу підготовки
плавців у паралімпійському спорті.
Ключові слова: супровід, забезпечення, плавці, паралімпійський спорт.
Аннотация. В статье осуществлено обобщение научных подходов к
определению содержания и сферы употребления научных терминов и понятий,
связанных с разработкой теоретических принципов системы психологопедагогічного сопровождению подготовки пловцов в паралімпійському спорте.
Ключевые слова: сопровождение, обеспечение, пловцы, паралімпійський спорт.
Annotation. In the article the approaches to determination of maintenance and
sphere of the use of scientific terms and notions are analyzed «accompaniment»,
providing.
Key words: accompaniment, providing, swimmers, paralympic sport.
276. Бріскін Ю. А.
Організаційні основи паралімпійського спорту : [навч. посіб.] / Ю. А. Бріскін. –
Л. : Кобзар, 2004. – 180 с., іл.
Анотація. У навчальному посібнику викладено матеріали щодо генези та
організаційної структури паралімпійського руху, історії Паралімпійських ігор,
класифікацій та проведення змагань серед спортсменів паралімпійських
нозологій.
Ключові слова: паралімпійських рух, Паралімпійські ігри, спортсмени.
Аннотация. В учебном пособии изложен материал об основах и
организационной
структуре
паралимпийского
движения,
истории
Паралимпийских игр, классификации и проведения соревнований среди
спортсменов паралимпийских нозологий.
Ключевые слова: паралимпийское движение, Паралимпийские игры,
спортсмены.
Annotation. In the manual, there are stated given the materials as to the genesises
and to the organizational structure of Paralympic movement, the history of
Paralympic games, the classification and holding the competition among sportsmen
of Paralympic nosologies.
Key words: Paralympic motion, Paralympic games, sportsmens.

277. Бріскін Ю.
Цільово-результативні аспекти паралімпійського спорту / Ю. Бріскін //
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2002. − № 14. – С. 61–68.
Анотація. У статті розкрито соціальну роль олімпійського та
паралімпійського спорту, проведено порівняння їхніх цільово-результативних
відносин. Наголошено на гуманістичному сенсі паралімпійського спорту та
визначено його мету, що обумовлена як спрямованістю до змагального
результату, так і необхідністю продовження систематичних спортивних
занять на досягнутому рівні рухової активності.
Ключові слова: паралімпійський спорт, мета, результат, Параліймпійські ігри,
Дефлімпійські ігри, Спеціальні Олімпійські ігри.
Аннотация. В статье раскрыта социальная роль олимпийского и
паралимпийского спорта, проведено сравнение их целево-результативных
отношений. Отмечено гуманистическое значение паралимпийского спорта и
очерчена его цель, обусловленная как направленностью к высшим
соревновательным результатам, так и необходимостью продолжения
систематических занятий спортом на достигнутом уровне двигательной
активности.
Ключевые слова: паралимпийский спорт, цель, результаты, Паралимпийские
игры, Дефлимпийский спорт, Специальные Олимпийские игры.
Annotation. In a given article the social role of Olympic and Paralympic sports is
distinguished, the comparing of its principal-resulting relations is also pursued.
Key words: Paralympic sport, aim, result, Paralympic Games, Deaflympic Games,
Special Olympics.
278. Бріскін Ю. А.
Інструментальне забезпечення проведення класифікації в параолімпійському
спорті / Бріскін Ю. А., Передерій А. В., Розторгуй М. С. // Вісник Чернігівського
нац. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне
виховання та спорт. – 2011. – Вип. 91, т. 2. – С. 37 – 41.
Анотація. У статті розглянуто основні аспекти проведення класифікації в
паралімпійському спорті. Детально описано технологію проведення
вимірювання збережених рухових можливостей спортсменів-паралімпійців з
використанням модифікованого пристрою "МТ1".
Ключові слова: паралімпійський спорт, збережені рухові можливості,
вимірювання, інструментальне забезпечення.
Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты проведения
классификации в паралимпийском спорте. Детально описана технология
проведения измерения сохраненных двигательных возможностей спортсменовпаралимпийцев с использованием модифицированного устройства "МТИ".
Ключевые слова: паралимпийский спорт, сохранены двигательные
возможности, измерения, инструментальное обеспечение.
Annotation. In the article the basic aspects of conducting of classification are
considered in paralympiс sport. In detail technology of conducting of measuring of

the stored motive possibilities of sportsmen-paralympiс is described with the use of
the modified device of "MTI".
Key words: paralympiс sport, motive possibilities, measurings, are stored,
instrumental providing.
279. Бріскін Ю.
Класифікаційна система в паралімпійському пауерліфтингу / Ю. А. Бріскін,
А. В. Передерій, М. С. Розторгуй // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези
доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 195.
Анотація. Показано, що в основу класифікаційної системи у пауерліфтингу
доцільно покласти рівень збережених силових можливостей спортсмена.
Система класифікації в паралімпійському пауерліфтингу має включати
проведення об’єктивного мануально-м′язового тестування, і визначення
коефіцієнта гандикапу, а остаточний результат спортсмена визначається
шляхом здобутку результату спортсмена (у кілограмах) на коефіцієнт
гандикапу.
Ключові слова: класифікаційна система, паралімпійський пауерліфтинг,
тестування.
Аннотация. Показано, что в основу классификационной системы в
пауэрлифтинге целесообразно положить уровень сохраненных силовых
возможностей спортсмена. Система класификации в паралимпийском
пауэрлифтинге должна включать проведение объективного мануальномышечного тестирования и определение коэффициента гандикапа, а
окончательный результат спортсмена определяется путем достижения
результата спортсмена (в килограммах) на коэффициент гандикапа.
Ключевые слова: классификационная система, паралимпийский пауэрлифтинг,
тестирование.
Annotation. It is rotined that in basis of the classification system in pauerliftinge it is
expedient to put the level of the stored power possibilities of sportsman. The system of
classification in paralimpiс pauerliftinge must include the leadthrough of the
objective manual'no-myshechnogo testing and determination of coefficient of
handicap, and the final result of sportsman is determined by achievement of result of
sportsman (in kilograms) on the coefficient of handicap.
Keywords: classification system, paralimpiс pauerlifting, testing.
280. Бріскін Ю. А.
Класифікація як детермінуючий чинник досягнення високого спортивного
результату в паралімпійському пауерліфтингу / Бріскін Ю. А., Передерій А. В.,
Розторгуй М. С. // Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук.
ст.]. Серія : Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 48 – 51.
Анотація. У статті подано результати опитування провідних фахівців зі
спорту інвалідів щодо проблем паралімпійської класифікації. Аналіз отриманих
даних дозволяє стверджувати, що класифікація як детермінуючий чинник
досягнення спортивного результату в різних видах спорту потребує
вдосконалення, зокрема в пауерліфтингу класифікаційні критерії не
відповідають основним принципам паралімпійської класифікації.

Ключові слова: класифікація, спортсмен, паралімпійський спорт, результат,
пауерліфтинг.
Аннотация. В статье представлены результаты опроса ведущих
специалистов
по
проблемам паралимпийской классификации в спорте
инвалидов. Анализ полученных данных позволяет утверждать, что
классификация как детерминирующий фактор достижения спортивного
результата в различных видах спорта требуют усовершенствования в
частности, критерии классификационной системы в пауэрлифтинге не
соответствуют основным принципам паралимпийской классификации.
Ключевые слова: классификация, спортсмен, паралимпийский спорт,
результат, пауэрлифтинг.
Annotation. The paper presents results of a survey of leading experts on disabled
sport of the issues concerning of paralympic classification. Analysis of data suggests
that classification as a determining factor to achieve sports results in various sports
for improvement especially in powerlifting criteria classification system does not
meet the basic principles of paralympic classification.
Key words: classification, athletes, paraolympic sports, results, powerlifting.
281. Бріскін Ю.
Параолімпійський спорт : [навч. посіб.] / Юрій Бріскін, Аліна Передерій, Віктор
Строкатов. – Л. : Арал, 2001. – 141 с.
Анотація. Викладено матеріали щодо генези параолімпійського руху, історії
та організації Параолімпійських ігор, основ спортивної підготовки та правил
проведення змагань спортсменів з пошкодженням опорно-рухового апарату,
вадами зору, порушеннями розумового розвитку.
Ключові слова: параолімпійський спорт, теоретичні основи інваспорту.
Аннотация. Изложен материал об основах параолимпийского движения,
истории и организации Параолимпийских игр, основ спортивной подготовки и
правил проведения соревнований спортсменов.
Ключевые слова: параолимпийский спорт, теоретические основы инваспорта.
Annotation. The given text-book includes the materials about Paralympic movement,
history and organization of Paralympic Games, bases of sport preparation and rules
of competition between invalids with defects of supporting-moving apparatus, defects
of sight and mental development.
Key words: Paralympic movement, supporting-moving apparatus.
282. Бріскін Ю.
Ґенеза класифікацій у Паралімпійському спорті / Юрій Бріскін, Аліна
Передерій // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук.
конгр. – К., 2005. – С. 502.
Анотація. Відсутність суттєвого зростання результатів у Паралімпійських
іграх свідчить про досягнення їх близькограничного рівня для спортсменів
відповідних нозологій.
Ключові слова: класифікація, паралімпійський спорт, змагання.

Аннотация. Отсутствие значительного увеличения результатов в
Паралимпийских играх свидетельствуют о достижении их предельного уровня
для спортсменов соответствующих нозологий.
Ключевые слова: классификация, паралимпийский спорт, соревнования.
Annotation. The absense of essential results grouth in Paralympic games affirms
about the achievement of itsnearlimiting level for the sportsmen of appropriate
nozologies.
Key words: classification, Paralympic sport, competition.
283. Бріскін Ю. А.
Класифікаційна стратегія Паралімпійського
спорту / Ю. А. Бріскін,
А. В. Передерій // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук.
ст. – Л., 2004. – С. 22–29.
Анотація. Вважається необхідним вдосконалення процесу розподілу
спортсменів-паралімпійців на відповідні стартові групи для об’єктивізації
визначення переможців, порівняння можливостей спортсменів в досягненні
результату.
Ключові слова: Паралімпійський спорт, класифікація.
Аннотация. Необходмо усовершенствовать распределение спортсменовпаралимпийцев на соответствующие стартовые группы для объективного
определения победителей, роста возможностей спортсменов в достижении
результата.
Ключевые слова: Паралимпийский спорт, классификация.
Annotation. It is supposing necessary the improvement of the distribution procedure
of the sportsmen-paralympic into correspoding starfing groups for the objectivization
of determining the urinners , equalizing the sportsmen’s possibilities in achievement
the result.
Key words: Paralympic sport, classification.
284. Бріскін Ю.
Спеціальне обладнання у Паралімпійському спорті / Юрій Бріскін, Аліна
Передерій // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських
будівель : спец. вип. – К., 2005. – С. 81–90.
Анотація. У статті розглядаються історичні та функціональні аспекти
використання спортивниз візків у Паралімпійському спорті.
Ключові слова: Паралімпійський спорт, спортивний візок.
Аннотация. В статье рассматриваются исторические и функциональные
аспекты использования спортивных колясок в Паралимпийском спорте.
Ключевые слова: Паралимпийский спорт, спортивные коляски.
Annotation. In the article the historical and functional aspects of the use of sporting
wheelchairs are examined in Paralympic sport.
Key words: Paralympic sport, sporting wheelchairs.

285. Бріскін Ю.
Спеціальне обладнання у Паралімпійському спорті / Юрій Бріскін, Аліна
Передерій // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з
проблем фіз. виховання і фіз. реабілітації. – Л. : Кварт, 2005. – С. 54–62.
Анотація. У статті розглядаються історичні та функціональні аспекти
використання спортивних візків у Паралімпійському спорті.
Ключові слова: Паралімпійський спорт, спортивний візок.
Аннотация. В статье рассматриваются исторические и функциональные
аспекты использования спортивных колясок в Паралимпийском спорте.
Ключевые слова: Паралимпийский спорт, спортивные коляски.
Annotation. In the article the historical and functional aspects of the use of sporting
wheelchairs are examined in Paralympic sport.
Key words: Paralympic sport, sporting wheelchairs.
286. Бріскін Ю. А.
Детермінуючі чинники та напрями вдосконалення класифікації у
паралімпійському пауерліфтингу / Ю. А. Бріскін, А. В. Передерій, М. С.
Розторгуй // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 8. – С. 30–35.
Анотація. Класифікація в паралімпійському спорті покликана забезпечити
рівні можливості спортсменів у досягненні результату. Основу класифікації в
пауерліфтингу становить лише розподіл на вагові категорії без врахування
функціональних можливостей спортсменів. У результаті дослідження
визначені основні принципи класифікації, розроблено модель структури і
модель гандикапу класифікації у паралімпійському пауерліфтингу.
Ключові слова: пауерліфтинг, класифікація, спортсмени-інваліди, принципи,
гандикап.
Аннотация. Классификация в паралимпийском спорте призвана обеспечить
возможности спортсменов в достижении результата. Основу классификации
в пауэрлифтинге составляет исключительно распределение на весовые
категории без учета функциональных возможностей спортсменов. В
результате исследования определены основные принципы классификации,
разработана модель структуры и модель гандикапа классификации в
паралимпийском пауэрлифтинге.
Ключевые слова: пауэрлифтинг, классификация, спортмены-инвалиды,
приниципф, гандикап.
Annotation. Classification in Paralympic sport is aimed at providing equal
opportunities of sportsmen in achieving their aim. The ground for powerlifting
classification is only division onto weight categories without taking into
consideration functional abilitles of sportsmen. The basic principles which regulate
Paralympic classification, model of classification and handicap model in powerlifting
for athletes with a disability, have been found in the course of the research.
Key words: powerlifting, classification, athletes with a disability, principles,
handicap.

287. Бріскін Ю.
Шляхи вдосконалення класифікації в паралімпійському пауерліфтингу / Юрій
Бріскін, Аліна Передерій, Марія Розторгуй // Теорія і методика фізичного
виховання і спорту. – 2009. – № 1. – С. 3 – 6.
Анотація. Модель класифікації повинна базуватися на результатах
мануально-м'язового тестування. Компенсуючий коефіцієнт визначається як
відношення максимально можливого результату до зафіксованого результату
мануально-м'язового тестування. Вирішальна роль у визначенні переможців
залишається за спортивним результатом, який показали спортсмени.
Ключові слова: класифікація, модель, результати, тестування.
Аннотация. Модель классификации должна базироваться на результатах
мануально-мышечного
тестирования.
Компенсирующий
коэффициент
определяется как отношение максимально возможного результата к
зафиксированному
результату
мануально-мышечного
тестирования.
Решающая роль в определении победителей остается за спортивным
результатом, который показали спортсмены.
Ключевые слова: классификация, модель, результаты, тестирование.
Annotation. The model of classification should based upon muscle testing.
Compensation coefficient is a ratio of maximally possible result to the individual
muscle testing result. The most important role in the determination of the winners
remains for the official competitive result that is proved by winners' rank stability.
Key words: classification, model, results, testing.
288. Бріскін Ю. А.
Детермінуючі чинники та напрями вдосконалення класифікації у
паралімпійському пауерліфтингу / Ю. А. Бріскін, А. В. Передерій, М. С.
Розторгуй // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 8. – С. 30–35.
Анотація. Класифікація в паралімпійському спорті покликана забезпечити
рівні можливості спортсменів у досягненні результату. Основу класифікації в
пауерліфтингу становить лише розподіл на вагові категорії без врахування
функціональних можливостей спортсменів. У результаті дослідження
визначені основні принципи класифікації, розроблено модель структури і
модель гандикапу класифікації у паралімпійському пауерліфтингу.
Ключові слова: пауерліфтинг, класифікація, спортсмени-інваліди, принципи,
гандикап.
Аннотация. Классификация в паралимпийском спорте призвана обеспечить
возможности спортсменов в достижении результата. Основу классификации
в пауэрлифтинге составляет исключительно распределение на весовые
категории без учета функциональных возможностей спортсменов. В
результате исследования определены основные принципы классификации,
разработана модель структуры и модель гандикапа классификации в
паралимпийском пауэрлифтинге.
Ключевые слова: пауэрлифтинг, классификация, спортмены-инвалиды,
приниципф, гандикап.
Annotation. Classification in Paralympic sport is aimed at providing equal
opportunities of sportsmen in achieving their aim. The ground for powerlifting

classification is only division onto weight categories without taking into
consideration functional abilitles of sportsmen. The basic principles which regulate
Paralympic classification, model of classification and handicap model in powerlifting
for athletes with a disability, have been found in the course of the research.
Key words: powerlifting, classification, athletes with a disability, principles,
handicap.
289. Бріскін Ю. А.
Класифікаційна система в паралімпійському пауерліфтингу / Ю. А. Бріскін,
А. В. Передерій, М. С. Розторгуй // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези
доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 195.
Анотація. Обгрунтована об′єктивізація класифікаційної системи в
паралімпійському пауерліфтингу. Показано, що в основу класифікаційної
системи у пауерліфтингу доцільно покласти рівень збережених силових
можливостей спортсмена. Система класифікації в паралімпійському
пауерліфтингу має включати проведення об'єктивного мануально-м′язового
тестування і визначення коефіцієнта гандикапу, а остаточний результат
спортсмена визначається шляхом добутку результату спортсмена (у
кілограмах) на коефіцієнт гандикапу.
Ключові слова: класифікація, система, паралімпійський пауерліфтинг.
Аннотация. Обоснована объективизация классификационной системы в
паралимпийском пауэрлифтинге. Показано, что в основу классификационной
системы в пауэрлифтинге целесообразно положить уровень сохраненных
силовых
возможностей
спортсмена.
Система
классификации
в
паралимпийском пауэрлифтинге должна включать проведение объективного
мануально-мышечного тестирования и определение коэффициента гандикапа,
а окончательный результат спортсмена определяется путем произведения
результата спортсмена (в килограммах) на коэффициент гандикапа.
Ключевые слова: классификация, система, паралимпийский пауэрлифтинг.
Annotation. Оbject of the classification system is grounded in paralimpic
pauerlifting. It is shown that in basis of the classification system in pauerlifting it is
expedient to put the level of the stored power possibilities of sportsman. The system of
classification in paralimpic pauerlifting must include conducting of the objective
manual testing and determination of coefficient of handicap, and the final result of
sportsman is determined by work of result of sportsman (in kilograms) on the
coefficient of handicap.
Key words: classification, system, paralimpic pauerlifting.
290. Бріскін Ю. А.
Параметри
спеціального
матеріально-технічного
забезпечення
у
паралімпійському фехтуванні / Бріскін Ю. А., Хохла А. І. // Вісник
Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка.
Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2008. – Вип.
45. – С. 305–307.
Анотація. Визначено специфіку структури матеріально-технічного
забезпечення у паралімпійському фехтуванні, визначено відповідність

структурних компонентів сучасним вимогам виду спорту та орієнтовну річну
вартість підготовки одного кваліфікованого фехтувальника-паралімпійця.
Ключові
слова:
паралімпійське
фехтування,
матеріально-технічне
забезпечення, структура, структурні компоненти.
Аннотация. Определена специфика структуры материально-технического
обеспечения в паралимпийском фехтовании, определено соответствие
структурных компонентов современным требованиям вида спорта и
ориентировочную годовую стоимость подготовки одного квалифицированного
фехтовальщика-паралимпийца.
Ключевые слова: паралимпийское фехтование, материально-техническое
обеспечение, структура, структурные компоненты.
Annotation. Theoretical information in relation to the structural components of the
special logistical support preparation of wheelchair fencing, certain their conforming
to the modern requirements of type sport and average annual cost of preparation one
skilled fencer have been generalized in the article.
Key words: wheelchair fencing, logistical support, structure, structural components.
291. Вісковатова Т.
Психологічна підготовка спортсменів збірних команд, які тренуються за
програмою паралімпійського спорту / Тетяна Вісковатова // Оздоровча і
спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л., 2003. – Вип. 1. – С.
28–31.
Анотація. У статті висвітлено основні положення загальної та спеціальної
психологічної підготовки спортсменів, які займаються за програмою
паралімпійського спорту з метою досягнення високих спортивних результатів.
Ключові слова: психологічна підготовка, паралімпійський спорт, спортивні
результати.
Аннотация. В статье рассматриваются основные положения общей и
специальной психологической подготовки спортсменов, которые занимаются
по программе паралимпийского спорта с целью достижения высоких
спортивных результатов.
Ключевые слова: психологическая подготовка, паралимпийский спорт,
спортивные результаты.
Annotation. Main principles of conduction of general and special psychological
preparation of sportsmen, who train according with Paralympic sport program with
the purpose of high sport results achievement are being examined in the article.
Key words: psychological preparation, Paralympic sport, sport results.
292. Висковатова Т.
Умственная отсталость и параолимпийский спорт / Татьяна Висковатова //
Наука в олимпийском спорте. – 2002. − № 2. – С. 30–35.
Анотація. Розумова відсталість може розглядатися як одна з нозологічних
одиниць параолімпійського спорту. Однак перепоною до цього є відсутність
кількісних критеріїв психологічного діагностування, які б дозволяли проводити
адекватний відбір в національні спортивні команди.

Ключові слова: розумова відсталість, нозологічні одиниці, параолімпійський
спорт.
Аннотация. Умственная отсталость может рассматриваться как одна из
нозологических единиц параолимпийского спорта. Однако преградой этому
служит отсутствие количественных критериев психологической диагностики.
Ключевые слова: умственная отсталость, нозологические единицы,
паралимпийский спорт.
Annotation. Educational lack off could value as one of nozological ones of
Paralympical sport. Though hardship is a missing of criterions of psychological
diagnostic, which would able to make abequate choose in National sports teams.
Key words: nozological ones of Paralympical sport, criterions of psychological
diagnostic.
293. Ворошин И. Н.
Особенности соревновательной деятельности спортсменов-паралимпийцев с
поражением опорно-дивгательного аппарата при метании и толкании со станка
/ И. Н. Ворошин // Адаптивная физическая культура. – 2010. – № 2. – С. 14–16.
Анотація. Діяльність змагання спортсменов-паралімпійців з порушеннями
ОДА значною мірою специфічна і залежить від особливостей патології.
Особливо відрізняється діяльність змагання метальників і штовхальників зі
станка.
Ключові слова: спортсмены-паралімпійці з порушенням ОДА, легка атлетика,
станок для метання.
Аннотация. Соревновательная деятельность спортсменов-паралимпийцев с
поражением ОДА в значительной степени специфична и зависит от
особенностей
патологии.
Особенно
отличается
соревновательная
деятельность метателей и толкателей со станка.
Ключевые слова: спортсмены-паралимпийцы с поражением ОДА, легкая
атлетика, станок для метания, соревновательная деятельность, правила
соревнований.
Annotation. Sports performance of paralympic athletes with musculoskeletal
disorders is substantially specific and depends on features of pathology. Sports
performance of throwers and pushers from the throwing frame especially differs.
Key words: paralympic athletes with musculoskeletal disorders, track and field
athletics, throwing frame, sports performance, rules of competitions.
294. Ворошин И. Н.
Техника толкания ядра атлетами-паралимпийцами с поражением опорнодвигательного аппарата с метательного станка без использования опорного
шеста / Ворошин И. Н., Донец А. В. // Адаптивная физическая культура. – 2011.
– № 1(45). – С. 37–40.
Анотація. Штовхання ядра атлетами-паралімпійцями з порушеннями ОДА
значно відрізняється від класичного штовхання з круга. У роботі відображені
результати дослідження техніки штовхання ядра зі станка, що не має опорної

жердини. Проведено аналіз зміни кінематичних характеристик під час
виконання спортивної вправи.
Ключові слова: біомеханічний аналіз; атлети-паралімпійці з порушеннями
опорно-рухового апарату: штовхання ядра зі станка без використання опорної
жердини; діяльність змагання.
Аннотация. Толкание ядра атлетами-паралимпийцами с поражением ОДА
значительно отличается от классического толкания из круга. В работе
отражены результаты исследования техники толкания ядра со станка, не
имеющего опорный шест. Проведен анализ изменения кинематических
характеристик во время выполнения спортивного упражнения.
Ключевые слова: биомеханический анализ; атлеты-паралимпищы с
поражением опорно-двигательного аппарата: толкание ядра со станка без
использования опорного шеста; соревновательная деятельность.
Annotation. Shot put performed by the Paralympic athletes with musculoskeletal
disorders considerably differs from the classical shot put from a circle. In the given
work we present the study of technique of shot put using the throwing frame without a
vertical holding bar. Kinematic analysis of sport exercise was carried out.
Key words: biomechanical analysis; paralympic athletes with musculoskeletal
disorders; shot put using throwing frame without a vertical holding bar; sports
performance.
295. Галкина О.
История развития баскетбола на колясках / Галкина Ольга // Спорт та сучасне
суспільство : матеріали V відкр. студент. наук. конф. – К., 2012. – С. 113–115.
Анотація. Проаналізована історія розвитку баскетболу на візках.
Ключові слова: історія, баскетбол на візках, паралімпійський спорт.
Аннотация. Проанализирована история развития баскетбола на колясках.
Ключевые слова: история, баскетбол на колясках, паралимпийский спорт.
Annotation. Analyzed the history of basketball in wheelchairs.
Key words: history, basketball in wheelchairs, Paralympic sport.
296. Гончарова Е. А.
І зимние Паралимпийские девятковские игры / Гончарова Е. А. // Адаптивная
физическая культура. – 2010. – № 2. – С. 38–39.
Анотація. Представлено програму Перших зимових Паралімпійських
девятковських ігор загальноосвітньої школи-інтернату для дітей
з
порушеннями опорно-рухового апарату міста Санкт-Петербурга. Описано їх
проведення.
Ключові слова: паралімпійські ігри, діти з порушеннями опорно-рухового
апарату.
Аннотация. Представлена программа Первых зимних Паралимпийских
девятковских игр общеобразовательной школы-интерната для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата города Санкт-Петербурга.
Описано их проведение.
Ключевые слова: паралимпийские игры, дети с нарушениями опорнодвигательного аппарата.

Annotation. The program of First winter Paralimpiс games general schoolboarding-school of children with violations of musculoskeletal disorders city of Saint
Petersburg is presented. Their leadthrough is described.
Key words: Paralimpiс games, children with violations of locomotorium.
297. Григоревич В. В.
Паралимпийский спорт в Республике Беларусь: история, становление и
перспективы развития / В. В. Григоревич // Олімпійський спорт і спорт для всіх
: тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 506.
Анотація. Слабозорим спортсменам належать основні успіхи білоруських
спортсменів-інвалідів на Паралімпійських іграх. На сьогоднішній день в
Білорусі налічується більше 500 тис. інвалідів, серед яких всього лише близько
10% активно займається спортом, в цьому бачаться перспективи для
розвитку спорту інвалідів. Білоруські спортсмени з 1993 року також успішно
виступають на Дефлімпійських іграх. Разом з успішними виступами
білоруських спортсменів-інвалідів на міжнародних змаганнях спостерігається
ще недостатньо широке представництво серед областей республіки і серед
видів спорту.
Ключові слова: паралімпійський спорт, Республіка Білорусь, слабозорі
спортсмени.
Аннотация. Слабовидящим спортсменам принадлежат основные успехи
белорусских спортсменов-инвалидов на Паралимпийских играх. На сегодняшний
день в Беларусси насчитывается более 500 тыс. инвалидов, среди которых
всего лишь около 10% активно занимается спортом, в этом видятся
перспективы для развития спорта инвалидов. Белорусские спортсмены с 1993
года также успешно выступают на Дефлимпийских играх. Наряду с
успешными
выступлениями
белорусских
спортсменов-инвалидов
на
международных соревнованиях наблюдается еще недостаточно широкое
представительство среди областей республики и среди видов спорта.
Ключевые слова: паралимпийский спорт, Республика Беларусь, слабовидящие
спортсмены.
Annotation. The cecutient sportsmen basic successes of the Byelorussian sportsmeninvalids belong to on Paralimpiyskikh games. To date more than 500 thousand of
invalids among which just about 10 is counted in Belarussi % actively goes in for
sports, prospects are herein seen for development of sport of invalids. Byelorussian
sportsmen from 1993 also successfully come forward on Deflimpiyskikh games.
Along with successful appearances of the Byelorussian sportsmen-invalids on
international competitions observed yet not enough wide representative office among
the areas of republic and among the types of sport.
Ke ywords: паралимпийский sport, Republic of Byelorussia, cecutient sportsmen.
298. Гутников С. В.
Грудь его в медалях – лошадь в вымпелах / Гутников С. В. // Адаптивная
физическая культура. – 2010. – № 3. – С. 37–39.

Анотація. У Москві відбувся чемпіонат Росії з кінного спорту за
паралімпійською програмою. У ньому взяли участь 18 конників з м. Іркутська,
Уфи, Ярославля, Москви і Санкт-Петербурга.
Ключові слова: чемпіонат Росії, паралімпійська програма, кінний спорт.
Аннотация. В Москве прошел чемпионат России по выездке по
паралимпийской программе. В нем приняли участие 18 конников из Иркутска,
Уфы, Ярославля, Москвы и Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: чемпионат России, паралимпийская программа, конный
спорт.
Annotation. In Moscov there was help Russian Dressage Championship (Paralympic
program). 18 riders from Irkutsk, Ufa, Yaroslavl, Moscov and Saint Petersburg took
part in it.
Key words: championship of Russia, паралимпийская program, equestrian sport.
299. Дитячо-юнацька спортивна школа паралімпійського резерву в системі
фізичного виховання і підготовки спортсменів високих досягнень /
Кисельов А. В. [та ін.] // Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук.
пр.]. – Х., 2008. − № 4. – С. 10–13.
Анотація. У статті подаються дані діяльності обласного центру ранньої
медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів, обласного центру ортопедії і
фізичної реабілітації, обласного центру «Інваспорт» і його дитячо-юнацької
спортивної школи паралімпіиського резерву. Визначена роль дитячо-юнацької
спортивної школи у підготовці спортсменів-інвалідів до участі в чемпіонатах
Європи, світу паралімпійських іграх.
Ключові слова: дитячо-юнацька спортивна школа паралімпіиського резерву,
фізична культура,
Аннотация. В статье представлена деятельность областного центра ранней
медико-социальной реабилитации детей-инвалидов, областного центра
ортопедии и физической реабилитации, областного центра «Инваспорт» и его
детско-юношеской спортивной школы паралимпийского резерва в подготовке
спортсменов-инвалидов для участия в чемпионатах Европы, мира,
паралимпийских играх.
Ключевые слова: детско-юношеская спортивная школа паралимпийского
резерва, физическая культура, спорт.
Annotation. The article deals with the activity of the regional centre of early
medical-social rehabilitation of special needs children, the regional centre
«lnvasport» and its paralympic junior sport school in the training of sportsmen with
special needs for participation in European and world championships and
paralympic games.
Key words: the paralympic junior sport school, physical culture and sport.
300. Довгенько Ю.
Матеріально-технічна база як фактор розвитку олімпійського та
параолімпійського спорту / Ю. Довгенько // Молода спортивна наука України :
зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 4. – С. 131–
135.

Анотація. Разглянуто матеріально-технічну базу розвитку олімпійського і
параолімпійського спорту.
Ключові слова: олімпійський спорт, параолімпійський спорт, матеріальнотехнічна база.
Аннотация. Рассмотрена материально-техническая база развития
олимпийского и параолимпийского спорта.
Ключевые слова: олимпийский спорт, параолимпийский спорт, материальнотехническая база.
Annotation. MTB of Olympic and paralympic sport and its structure is described as
a complicated system the main criterions of the determination of the condition of mtb
of the Olympic and paralympic sport and possible ways of it's development in
nowdays conditions are offered there, too.
Key words: olympic sport, paralympic sport, material and technical base.
301. Довгенько Ю. І.
Обґрунтування
поняття
„матеріально-технічна
база
олімпійського,
паралімпійського та дефлімпійського спорту” як проблема спортивної науки /
Ю. І. Довгенько // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : зб. наук. пр.
– К., 2004. − № 4. – С. 19–24.
Анотація. У статті обґрунтовано поняття „матеріально-технічна база
олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського спорту”. Визначені вимоги
до бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки як
структурної одиниці.
Ключові слова: матеріально-технічна база, олімпійський, паралімпійський,
дефлімпійський спорт.
Аннотация. В статье рассмотрено понятие „материально-техническая база
олимпийского, паралимпийского и дефлимпийского спорта”, определены
требования к базе олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки
как ее структурной единице.
Ключевые
слова:
материально-техническая
база,
олимпийский,
паралимпийский, дефлимпийский спорт.
Annotation. The term “material-technical base of Olympic, paralympic and
deaflympic sport” has been considered in the article, requirements to Olympic,
paralympic and deaflympic training base as to it structural unit have been defined.
Key words: material-technical base, Olympic, paralympic and deaflympic sport.
302. Евсеев С. П.
Современные требования стандартной программы медико-биологического
обеспечения в паралимпийских видах спорта / С. П. Евсеев, О. М. Шелков,
А. А. Баряев // Адаптивная физическая культура. – 2008. − № 2 (34). – С. 26–28.
Анотація. У статті розкриті методи оцінки функціонального стану
спортсменів-паралімпійців. Приведені основні фізіологічні показники
працездатності в паралімпійськом спорті, а також показані загальні підходи
до оцінки стану здоров'я.
Ключові
слова:
спортсмени-паралімпійці,
функціональний
стан,
працездатність.

Аннотация. В статье раскрыты методы оценки функционального состояния
спортсменов-паралимпийцев.
Приведены
основные
физиологические
показатели работоспособности в паралимпийском спорте, а также показаны
общие подходы к оценке состояния здоровья.
Ключевые слова: спортсмены-паралимпийцы, функциональное состояние,
работоспособность.
Annotation. The article shows evaluation methods for functional state of athletes
with disabilities. Basic physiological characteristics of physical efficiency in
Paralympic sports and general approaches to level of health evaluation.
Key words: athletes with disabilities, functional state, physical efficiency.
303. Зав’ялова Б. В.
Рекреаційні заняття як форма організації початкової підготовки у
паралімпійському спорті / Б. В. Зав′ялова, О. Б. Федорович // Олімпійський
спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 510.
Анотація. Рекреаційні заняття слід розглядати як форму організації
початкової підготовки у паралімпійському спорті. Планування рекреаційних
занять слід здійснювати з врахуванням базових (основних) принципів:
перебування в грі або виведення з неї; прицілювання; жонглювання; пасування,
перехоплення. Доцільним є розповсюдження рекреаційного спорту у
масштабах країни.
Ключові слова: організація, початкова підготовка у паралімпійському спорті.
Аннотация. Рекреационные занятия следует рассматривать как форму
организации начальной подготовки в паралимпийском спорте. Планирование
рекреационных занятий следует осуществлять с учетом базовых (основных)
принципов: пребывание в игре или выведение из нее; прицеливание;
жонглирование; подход, перехват. Целесообразным является распространение
рекреационного спорта в масштабах страны.
Ключевые слова: организация, начальная подготовка в паралимпийском
спорте.
Annotation. Rekreatsion employments it is necessary to examine as a form of
organization of initial preparation in паралімпійському sport. Planning of
рекреационных employments it is necessary to carry out taking into account base
(basic principles: stay in a game or leadingout from it; aiming; juggling; approach,
its intercept. Expedient is distribution of Paralympic sport in the scales of country.
Key words: organization, initial preparation, is in Paralympic sport.
304. Злыднев А. А.
Прогностическая оценка успешности соревновательной деятельности
паралимпийцев-лыжников и биатлонистов / Злыднев А. А. // Адаптивная
физическая культура. – 2010. – № 1. – С. 16–17.
Анотація. На основі показників педагогічного контролю представлена
прогностична оцінка успішності діяльності змагання паралімпійців- лижників і
біатлоністів за 3 тижні до виступу на офіційних міжнародних змаганнях на
підставі двох контрольних стартів.

Ключові слова: прогностична оцінка, успішність діяльності змагання,
інформаційний комплекс показників, структура, план підготовки, лижна гонка
«класичним» способом, біатлон - спринт.
Аннотация. На основе показателей педагогического контроля представлена
прогностическая оценка успешности соревновательной деятельности
паралимпийцев-лыжников и биатлонистов за 3 недели до выступления на
официальных международных соревнованиях на основании двух контрольных
стартов.
Ключевые слова: прогностическая оценка, успешность соревновательной
деятельности, информационный комплекс показателей, структура, план
подготовки, лыжная гонка «классическим» способом, биатлон - спринт.
Annotation. On the basis of indicators of pedagogical control provided prognostic
evaluation of the success of competitive activity Paralympians - skiers and biathletes
for 3 weeks prior to addressing the official international competitions on the basis of
two pilot launches.
Key words: prognostic score, the success of competitive activity, the information set
of indicators, structure, training plan, ski race "classical" way biathlon - sprint.
305. Иванов А. В.
Особенности оценки результатов индивидуальной динамики переносимости
тренировочных нагрузок у спортсменов паралимпийской сборной России по
дзюдо / Иванов А. В., Баряев А. А., Емельчинов В. Д. // Адаптивная физическая
культура. – 2009. – № 3. – С. 15–17.
Анотація. Вперше у спортсменів паралімпійської збірної Росії по дзюдо
проводили реєстрацію ергоспірометричних показників за допомогою
програмно-апаратного комплексу МАРАФОН ФВД-КУ. Реєстрували частоту
серцевих скорочень, легеневу вентиляцію (дихальний об'єм, частоту дихання),
концентрацію кисню і вуглекислого газу повітря, що видихається; це дозволило
виявити особливості індивідуальної динаміки переносимості тренувальних
навантажень.
Ключові слова: дзюдо, паралімпійці, оцінка переносимість, тренувальне
навантаження, ергоспірометр, рекомендації.
Аннотация. Впервые у спортсменов паралимпийской сборной России по дзюдо
проводили регистрацию эргоспирометрических показателей при помощи
программно-аппаратного комплекса МАРАФОН ФВД-КУ. Регистрировали
частоту сердечных сокращений, легочную вентиляцию (дыхательный объем,
частоту дыхания), концентрацию кислорода и углекислого газа в выдыхаемом
воздухе, что позволило выявить особенности индивидуальной динамики
переносимости тренировочных нагрузок.
Ключевые слова: дзюдо, паралимпийцы, оценка переносимости, тренировочная
нагрузка, эргоспирометр, рекомендации.
Annotation. For the first time ergospiromelric parameters were registered in
members of the Russian Paralympic judo team by means of the specia MARATHON
FVD-KU system. Heart rate, pulmonary ventilation (respiratory volume, respiratory
rate), concentration of oxygen and carbon dioxide in exhaled air were recorded. It

permitted to evaluate peculiarities of individual changes of tolerance for training
loads.
Key words: judo, paralympic athletes, evaluation of tolerance, training load,
ergospirometer, recommendations.
306. Иванов А. В.
Оценка соревновательной деятельности у высококвалифицированных
дзюдоистов-паралимпийцев с применением факторного анализа / Иванов А. В.,
Барченко С. А. // Адаптивная физическая культура. – 2011. – № 4.(48). – С. 24–
26.
Анотація. Було проведено трьохетапне дослідження техніко-тактичної
майстерності, параметрів фізичної підготовленості, дихальної і вегетативної
нервової системи у чоловіків і жінок-дзюдоїстів. На всіх етапах дослідження
факторне навантаження припадало на параметри техніко-тактичної
майстерності. Тому, не дивлячись на те, що спортсмени вже мають високу
кваліфікацію, вони мають надавати значення техніко-тактичній
майстерності для підтримки тренованості.
Ключові слова: дзюдоїсти-паралімпійці, оцінка діяльності змагання, загальна і
спеціальна фізична підготовленість, техніко-тактична майстерність.
Аннотация. Было проведено трехэтапное исследование техникотактического мастерства, параметров физической подготовленности,
дыхательной и вегетативной нервной системы у мужчин и женщиндзюдоистов. На всех этапах исследования факторная нагрузка приходилась на
параметры технико-тактического мастерства. Поэтому, несмотря на то,
что спортсмены уже имеют высокую квалификацию, они должны придавать
значение
технико-тактическому
мастерству
для
поддержания
тренированности.
Ключевые слова: дзюдоисты-паралимпийцы, оценка соревновательной
деятельности, общая и специальная физическая подготовленность, техникотактическое мастерство.
Annotation. Three-stage study was earned out technique-tactical skills, physical
preparedness parameters, respiratory and autonomic nervous system in male and
female judokas. At all stages of the study of the factor loadings accounted for the
parameters of the technique-tactical skills. Therefore, despite the fact that athletes
are already well qualified, they should attach importance to the technique-tactical
skills to maintain fitness.
Key words: paralympic judo, evaluation of competitive activities, general and
specific physical preparedness, technique-tactical skills.
307. Иванов А. В.
Технико-тактические характеристики соревновательной деятельности элитных
дзюдоистов-паралимпийцев / Иванов А. В., Баряев А. А. // Адаптивная
физическая культура. – 2009. – № 1(37). – С. 4–7.
Анотація. У статті представлено аналіз діяльності змагання провідних
дзюдоїстів-паралімпійців Росії за підсумками чемпіонату Росії і

Паралімпійськіх ігор 2008 року. Намічено шляхи вдосконалення підготовки
спортсменів до Паралімпійських ігор 2012 року в Лондоні.
Ключові слова: дзюдо, паралімпійський спорт, діяльність змагання.
Аннотация. В статье представлен анализ соревновательной деятельности
ведущих дзюдоистов-паралимпийцев России по итогам прошедших в 2008 году
чемпионата России и Паралимпийских игр. Намечены пути совершенствования
подготовки спортсменов к Паралимпийским играм 2012 года в Лондоне.
Ключевые слова: дзюдо, паралимпийский спорт, соревновательная
деятельность.
Annotation. The article shows analysis of sports performance in leading paralympic
judoists of Russia. The autors outline possibilities of athletes’ perfection during their
preparation for 2012 London Paraolympic.
Key words: judo, paraolympic sports, sports performance.
308. Иванов А. В.
Типологические особенности свойств нервной системы элитных дзюдоистовпаралимпийцев / Иванов А. В., Баряев А. А. // Адаптивная физическая культура.
– 2010. − № 1. – С. 18–20.
Анотація. В ході підготовки до паралімпійських ігор 2008 року в Пекіні,
вперше, за допомогою адаптованого варіанту опитувальника Я. Стреляу були
визначені властивості темпераменту, адекватні властивостям нервової
системи (силі процесів збудження і гальмування, рухливості нервових процесів,
врівноваженості нервової системи) у членів паралімпійської збірної команди
Росії по дзюдо.
Ключові слова: типологічні особливості, нервова система, паралімпійцідзюдоїсти.
Аннотация. В ходе подготовки к паралимпийским играм 2008 года в Пекине,
впервые, с помощью адаптированного варианта опросника Я. Стреляу были
определены свойства темперамента, адекватные свойствам нервной системы
(силе процессов возбуждения и торможения, подвижности нервных процессов,
уравновешенности нервной системы) у членов паралимпийской сборной
команды России по дзюдо.
Ключевые слова: типологические особенности, нервная система,
паралимпийцы-дзюдоисты.
Annotation. In preparation for the Paralympic Games 2008 in Beijing, the first using
an adapted version of the questionnaire Ya. Strelyau were identified properties
temperament, adequate properties of the nervous system (strength of excitation and
inhibition, and mobility of nervous processes, balance the nervous system), the
members of the Paralympic team of Russia in judo.
Key words: typological features, nervous system, Paralympians. judo.
309. Клешнев И. В.
Анализ тренировочного процесса пловцов-паралимпийцев / Клешнев И. В. //
Адаптивная физическая культура. – 2009. – № 1(37). – С. 9–11.

Анотація. У статті наведено результати науково-дослідної роботи з
формування методів, технології, критеріїв і розробки алгоритмів оцінки
тренувального процесу плавців.
Ключові слова: паралімпійський спорт, плавання, тренувальний процес,
висококваліфіковані спортсмени, інваліди, навантаження.
Аннотация. В статье приведены результаты исследовательской работы по
формированию методов, технологии, критериев и разработки алгоритмов
оценки тренировочного процесса пловцов; получены новые данные о структуре
и содержании процесса подготовки сильнейших спортсменов-паралимпийцев;
выявлены основные особенности структуры и содержания тренировочного
процесса пловцов-паралимпийцев.
Ключевые слова: паралимпийский спорт, плавание, тренировочный процесс,
высококвалифицированные спортсмены, инвалиды, нагрузка.
Annotation. The article shows investigation results of shaping methods, technologies,
and criteria and developing algorithms for estimation of swimmers raining process
peculiarities.
Key words: paralympic sports, swimming, training process, top-class athletes.
310. Куркина Т.
Чемпионские традиции паралимпийцев специальной общеобразовательной
школы-интерната для слепых и слабовидящих детей г. Славянска / Т. Куркина
// Історія олімпійського спорту України : матеріали IV Всеукр. студент. наук.практ. конф. – Донецьк, 2008. – С. 171–174.
Анотація. Показано, що адаптивна фізична культура і інвалідний спорт усе
більш орієнтовані на виховання, навчання, розвиток і реабілітацію
підростаючого покоління дітей, які мають обмежені можливості, а також на
створення їм рівних умов для можливості розвитку особистості, здобування
освіти. Яскравим прикладом також є високі спортивні результати і визнання
громадськістю спортсменів-инвалидів.
Ключові слова: спортсмени-інваліди, чемпіони, традиції, обмежені
можливості.
Аннотация. Показано, что адаптивная физическая культура и инвалидный
спорт все более ориентированы на воспитание, обучение, развитие и
реабилитацию подрастающего поколения детей, которые имеют
ограниченные возможности, а также на создание им равных условий для
возможности развития личности, получение образования. Ярким примером
также являются высокие спортивные результаты и признание
общественностью спортсменов-инвалидов.
Ключевые слова: спортсмены-инвалиды, чемпионы, традиции, ограниченные
возможности.
Annotation. It is rotined that an adaptive physical culture and invalid sport is more
oriented to education, teaching, development and rehabilitation of rising generation
of children which have limited possibilities, and also on creation by him equal terms
for possibility of development of personality, receipt of education. A prime example
also are high sporting results and confession of sportsmen-invalids public.
Key words: sportsmen-invalids, champions, traditions, limited possibilities.

311. Литвиненко А.
Методологические проблемы подготовки в паралимпийском спорте /
А. Литвиненко // Олимпийский спорт и спорт для всех : тез. докл. V Междунар.
науч. конгр. – Минск, 2001. – С. 158.
Анотація. Збереження залишкового зору і спортивного довголіття є однією з
головних проблем підготовки паралімпійців з вадами зору. Необхідно створити
адекватні методики в різних видах спорту для всіх груп класифікації
паралімпійців з порушенням органів зору та опорно-рухового апарату.
Ключові слова: паралімпійський спорт, підготовка в паралімпійському спорті.
Аннотация. Сохранение остаточного зрения и спортивного долголетия
является одной из главных проблем подготовки паралимпийцев с глубоким
нарушением зрения. Необходимо создать адекватные методики в разных видах
спорта для всех групп классификации паралимпийцев с нарушениями органов
зрения и опорно-двигательного аппарата.
Ключевые слова: паралимпийский спорт, подготовка в паралимпийском
спорте.
Annotation. Remain vision and sort longevity preservation is one of main problems
of paralympic sportsmen with serious vision impairments training. It is necessary to
create adequate methods in different kinds of sport for all the qualification groups in
paralympic sportsmen with visual and muscular-skeletal impairments.
Key words: paralympic sport, training in paralympic sport.
312. Луковська О.
Стан серцево-судинної системи у футболістів параолімпійської збірної команди
України / Ольга Луковська, Сергій Овчаренко, Юрій Бєліченко // Спортивний
вісник Придніпров’я. – 2005. − № 1. – С. 57–60.
Анотація. У статті розглянуто особливості стану серцево-судинної системи
спортсменів-інвалідів з дитячим церебральним паралічем.
Ключові слова: інваліди, параолімпійський спорт.
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности состояния
сердечно-сосудистой
системы
спортсменов-инвалидов
с
детским
церебральным параличом − членов сборной команды Украины по футболу.
Ключевые слова: инвалиды, параолимпийский спорт.
Annotation. The article examines the peculiarities of vascular system state of
footballers-members of Ukrainian national team having cerebral palsy.
Key words: invalid, Paralympic Games.
313. Матвеев С. Ф.
Паралимпийский спорт как компонент системы инваспорта / С. Ф. Матвеев,
И. А. Когут // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук.
конгр. – К., 2005. – С. 519.
Анотація. Практика паралімпійського спорту, з одного боку, свідчить про
реалізацію ідей олимпизма, з іншої – про їх недотримання. Досягнення в
паралімпійському спорті не компенсують його недоліки. Серйозною проблемою
є механічне перенесення негативних явищ паралімпійського спорту на

олімпійський і інші напрями спорту інвалідів, що є негативними фізичними і
моральними наслідками для спортсменів даної категорії. У спорті інвалідів
необхідна зміна ціннісних пріоритетів. Очолюючою має стати ідея залучення
інвалідів через спорт до умов життєдіяльності здорових людей, а не
досягнення найвищих результатів.
Ключові слова: паралімпійський спорт, система, спорт інвалідів.
Аннотация. Практика паралимпийского спорта, с одной стороны,
свидетельствует о реализации идей олимпизма, с другой — об их
несоблюдении. Достижения в паралимпийском спорте не компенсируют его
недостатки. Серьезной проблемой является механический перенос негативных
явлений олимпийского спорта на паралимпийский и другие направления спорта
инвалидов, что чревато негативными физическими и моральными
последствиями для спортсменов данной категории. В спорте инвалидов
необходима смена ценностных приоритетов. Главенствующей должна стать
идея приобщения инвалидов через спорт к условиям жизнедеятельности
здоровых людей, а не достижение наивысших результатов.
Ключевые слова: паралимпийский спорт, система, спорт инвалидов.
Annotation. Practice of паралимпийского sport, from one side, testifies to
realization of ideas of оlympic, from other – about their failure to observe.
Achievements in paralympic sport do not compensate his failings. A serious problem
is a mechanical transfer of the negative phenomena of оlympic sport on : paralympic
and other directions of sport of invalids, that fraught by negative physical and moral
consequences for the sportsmen of this category. Changing of the valued priorities is
needed in sport of invalids. Dominant must to become idea of attaching of invalids
through sport to the terms of vital functions of healthy people, but not achievement of
the greatest results.
Key words: paralympic sport, system, sport of invalids.
314. Модель классификации в паралимпийском пауэрлифтинге /
Брискин Ю. А., Заневский И. Ф., Передерий А. В., Розторгуй М. С. //
Адаптивная физическая культура. – 2008. – № 4. – С. 17–20.
Анотація. Модель класифікації в паралімпійському пауерліфтингу повинна
базуватися на результатах мануально-м'язового тестування. Компенсуючий
коефіцієнт визначається як відношення максимально можливого результату
до зафіксованого результату мануально-м'язового тестування. Вирішальна
роль у визначенні переможців залишається за спортивним результатом, який
показали спортсмени.
Ключові слова: пауерліфтинг, спортсмени-інваліди, гандикап.
Аннотация. Модель классификации в паралимпийском пауэрлифтинге должна
базироваться на результатах мануально-мышечного тестирования.
Компенсирующий коэффициент определяется как отношение максимально
возможного результата к зафиксированному результату мануальномышечного тестирования. Решающая роль в определении победителей
остается за спортивным результатом, который показали спортсмены.
Ключевые слова: пауэрлифтинг, спортсмены-инвалиды, гандикап.

Annotation. Classification in Paralympic powerlifting can be based upon manual
and muscle testing results. Compensation coefficient is calculated as a ratio of
maximal performance and the individual testing result. Performance result remains
to be crucial in evaluation of competition winners.
Key words: powerlifting, athletes with disabilities, handicap.
315. Москаленко Н. В.
Спирографическое исследование функциональных резервов респираторной
системы футболистов паралимпийской сборной команды Украины /
Москаленко Н. В., Луковская О. Л., Ковтун А. А. // Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за
ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. − № 4. – С. 76–79.
Анотація. Стаття присвячена дослідженню функціонального стану дихальної
системи спортсменів-інвалідів, що займаються футболом. За оригінальною
методикою вивчені показники функціонування і резервні можливості апарату
зовнішнього дихання спортсменів-інвалідів Паралімпійської збірної України з
футболу. Рекомендовано використати комп'ютерну спірографію із
застосуванням критеріїв резервних можливостей респіраторної системи.
Рівень резервів потужності й мобілізації апарата зовнішнього подиху у
футболістів нижче середнього. Рівень резервів економічності - середній.
Загальний рівень резервних можливостей дихальної системи спортсменівінвалідів - нижче середнього.
Ключові слова: дихальна система, спортсмени-інваліди, футбол.
Аннотация. Статья посвящена исследованию функционального состояния
дыхательной системы спортсменов-инвалидов, занимающихся футболом. По
оригинальной методике изучены показатели функционирования и резервные
возможности
аппарата
внешнего
дыхания
спортсменов-инвалидов
Паралимпийской сборной Украины по футболу. Рекомендовано использовать
компьютерную спирографию с применением критериев резервных
возможностей респираторной системы. Уровень резервов мощности и
мобилизации аппарата внешнего дыхания у футболистов ниже среднего.
Уровень резервов экономичности – средний. Общий уровень резервных
возможностей дыхательной системы спортсменов-инвалидов – ниже
среднего.
Ключевые слова: дыхательная система, спортсмены-инвалиды, футбол.
Annotation. The article is devoted to the reseach of functional state of disabled
sportsmen's going in for soccer respiratory system. Function indices and reserve
possibilities of outer respiration apparatus of disabled sportsmen from Ukrainian
soccer Paralympic national team are studied. It is recommended to use computer
spirography with application of criteria of reserve opportunities of respiratory
system. The level of power reserves and mobilization of the apparatus of an external
respiration at football players is lower than average. A level of redundancies of
profitability - average. The common level of reserve opportunities of respiratory
system of sportsmen - invalids - is lower than average.
Key words: respiratory system, disabled sportsmen, soccer.

316. Мосунов Д. Ф.
Факелоносцы России в эстафете паралимпийского огня в Пекине /
Мосунов Д. Ф. // Адаптивная физическая культура. – 2008. – № 4. – С. 12–15.
Анотація. Розказано про естафету вогню ХІІІ літніх ігор Паралімпійських
2008 років у Пекіні.
Ключові слова: естафета, паралімпійський вогонь, Паралімпійські ігри, Пекін.
Аннотация. Рассказано об эстафете огня ХІІІ летних Паралимпийских игр
2008 года в Пекине.
Ключевые слова: эстафета, паралимпийский огонь, Паралимпийские игры,
Пекин.
Annotation. 2008 years are told about the relay race of ХІІІ the summer
Paralimpiyskikh games in Beijing.
Keywords: relay race, Paralimpiс fire, Paralimpiс of game, Beijing.
317. Новикова Н. Б.
Биомеханический
анализ
техники
классического
хода
лыжниковпаралимпийцев с поражением зрения / Новикова Н. Б., Злыднев А. А. //
Адаптивная физическая культура. – 2010. − № 1. – С. 14–15.
Анотація. Уперше у спортсменів паралімпійської збірної Росії по лижних
гонках визначені кінематичні характеристики класичного ходу, виявлені типові
помилки техніки і подані рекомендації для їх виправлення.
Ключові слова: лижні гонки, паралімпійці, техніка класичного ходу,
кінематична характеристика рухів.
Аннотация. Впервые у спортсменов паралимпийской сборной России по
лыжным гонкам определены кинематические характеристики классического
хода, выявлены типичные ошибки техники и даны рекомендации для их
исправления.
Ключевые слова: лыжные гонки, паралимпийцы, техника классического хода,
кинематическая характеристика движений.
Annotation. For the first time kinematics chacteristics of athletes of the Russian
cross-country skiing Team Juu mimed of classical technique, found typical errors and
gave recommendation.
Key words: cross-country skiing, paralympic athletes, classical technique,
characteristics kinematics
318. Новикова Н. Б.
Система научно-методического обеспечения подготовки паралимпийской
сборной команды РФ по горным лыжам / Новикова Н. Б., Злыднев А. А. //
Адаптивная физическая культура. – 2009. – № 1(37). – С. 7–9.
Анотація. У статті представлена характеристика змагань з гірськолижного
спорту серед спортменів-паралімпійців з порушенням зору. Розглянуто
комплекс заходів з реалізації плану науково-методичного забезпечення
підготовки збірної команди Росії з гірськолижного спорту до Паралімпійських
ігор 2010 року у Ванкувері.

Ключові слова: гірські лижі, паралімпійський спорт, науково-методичне
забезпечення.
Аннотация. В статье приведена характеристика соревнований по
горнолыжному спорту среди спортсменов-паралимпийцев с нарушением
зрения. Рассматривается комплекс мероприятий для реализации плана научнометодического обеспечения процесса подготовки сборной команды России по
горнолыжному спорту к Паралимпийским играм 2010 года в Ванкувере.
Ключевые слова: горные лыжи, паралимпийский спорт, научно-методическое
обеспечение.
Annotation. The article describes characteristics of different competitions in
paralympic Alpine skiing for visually impaired athletes.
Key words: Alpine skiing, paralympic sport, scientific and methodological support.
319. Особенности научно-методического сопровождения процесса подготовки
спортсменов-паралимпийцев / А. А. Баряев, С. Н. Мишарина, А. А. Злыднев [и
др.] // Теория и практика физической культуры. – 2008. – № 3. – С. 13–17.
Анотація. Узагальнений науковий міждисциплинарний досвід знань про людину
в аспекті розробки інноваційних підходів до підвищення ефективності процесу
підготовки елітних спортсменів в паралімпійському і сурдлімпійському спорті.
Ключові слова: спортивна діяльність, система наукового забезпечення,
паралімпійські і сурдлімпійські види спорту, медичне забезпечення, методи
діагностики.
Аннотация. Обобщен научный междисциплинарный опыт знаний о человеке в
аспекте разработки инновационных подходов к повышению эффективности
процесса подготовки элитных спортсменов в паралимпийском и
сурдлимпийском спорте.
Ключевые слова: спортивная деятельность, система научного обеспечения,
паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта, медицинское обеспечение,
методы диагностики.
Annotation. Scientific experience of knowledges is generalized about a man in the
aspect of development of the innovative going near the increase of efficiency of
process of preparation of elite sportsmen in paralympic and surdlimpiс sport.
Key words: sporting activity, system of the scientific providing, paralympic and
surdlimpiс types of sport, medical providing, methods of diagnostics.
320. Парастаев С. А.
Некоторые проблемы медицинского обеспечения паралимпийского спорта /
С. А. Парастаев, Б. А. Поляев, А. В. Чоговадзе // Спортивна медицина. – 2005. −
№ 1. – С. 20–25.
Анотація.
Розглянуто
сучасні
проблеми
медичного
забезпечення
паралімпійського спорту, запропоновано можливі шляхи їх вирішення.
Ключові слова: спортивна медицина, паралімпійський спорт, медичне
забезпечення.
Аннотация. Рассмотрены современные проблемы медицинского обеспечения
паралимпийского спорта, предложены возможные пути их решения.

Ключевые слова: спортивная медицина, паралимпийский спорт, медицинское
обеспечение.
Annotation. Current problems of the Paralympic sports medical provision have been
considered, possible ways of their solution have been suggested.
Key words: sports medicine, Paralympic sport, medical provision.
321. Передерій А.
Класифікація в паралімпійському спорті за допомогою гандикапу / Аліна
Передерій, Марія Розторгуй // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – №
1(3). – С. 41–49.
Анотація. У статті подано результати аналізу коефіцієнтно-гандикапних
класифікацій у різних видах спорту. Доведено ефективність використання
коефіцієнта гандикапу для врахування збережених рухових можливостей
спортсменів і розроблено коефіцієнтно-гандикапну класифікацію в
паралімпійському пауерліфтингу на основі визначення рівня збережених
силових можливостей спортсменів. У результаті апробації класифікації в
паралімпійському пауерліфтингу встановлено, що використання коефіцієнта
гандикапу дозволяє зберегти принцип змагальності й забезпечити
спортсменам рівні можливості для досягнення спортивного результату.
Ключові слова: паралімпійський спорт, класифікація, паралімпійський
пауерліфтинг, гандикап.
Аннотация. В статье представлены результаты анализа коэффициентногандикапных классификаций в различных видах спорта. Доведена
эффективность использования; коэффициента гандикапа для учета
сохраненных двигательных возможностей спортсменов и разработана
коэффициентно-гандикапная классификация в паралимпийском пауэрлифтинге
на основе определения уровня сохраненных силовых возможностей
спортсменов. В результате апробации классификации в паралимпийском
пауэрлифтинге установлено, что использование коэффициента гандикапа
позволяет сохранить принцип соревнований и обеспечить спортсменам равные
возможности для достижения спортивного результата.
Ключевые слова: паралимпийский спорт, классификация, паралимпийский
пауэрлифтинг, гандикап.
Annotation. The results of analysis of coefficient and handicap classifications in
different sports are presented in the article. The effectiveness,of handicap coefficient
use for incorporation of stored mobility of athletes has been proved. The
classification inparalympic;power lifting on the basis of the incorporation of power
level of the athlete TS presented in the article. The ratio of handicap helps to preserve
principle of competition and equal opportunities for athletes to achieve spoiling
result as a result of testing the classifications Paralympic power lifting.
Key words: Paralympic sport, paralympic powerlifting, classification, handicap.
322. Передерій А.
Порівняльний аналіз результативності змагальної діяльності спортсменів різних
нозологічних груп в паралімпійському пауерліфтингу / Аліна Передерій, Марія

Розторгуй // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.
культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 275–280.
Анотація. Класифікація в Паралімпійському спорті покликана забезпечити
рівні можливості спортсменів в досягненні результату. Основу ж класифікації
в пауерліфтингу становить лише розподіл на вагові категорії без врахування
функціональних можливостей спортсменів. В результаті дослідження
встановлено наявність достовірних відмінностей між результатами
спортсменів з церебральним паралічем і спортсменами інших нозологій, що є
підставою для перегляду класифікації.
Ключові слова: паверліфтинг, церебральний параліч, класифікація,
результативність змагальної діяльності.
Аннотация. Классификация в Паралимпийском спорте призвана обеспечить
равные возможности спортсменов в достижении результатов. Основу же
классификации в пауэрлифтинге составляет только деление на весовые
категории без учета функциональных возможностей спортсменов. В
результате исследования установлено наличие достоверных отличий между
результатами спортсменов с церебральным параличом и спортсменами других
нозологии, что является основанием для пересмотра классификации.
Ключевые слова: паверлифтинг, церебральный паралич, классификация,
результативность соревновательной деятельности.
Annotation. Classification in Paralympic sport is aimed at providing equal
opportunities of sportsmen in achieving their aim. The ground for powerlifting
classification is only division onto weight categories without taking^ into
consideration functional abilities of sportsmen. The reliable, distinctions between the
results of sportsmen with cerebral palsy and sportsmen of other nosologies, which
testify for the need of classification review, have been investigated in the research.
Key words: powerlifting, cerebral palsy, classification, competitive activity
performance.
323. Передерій А. В.
Результативність змагальної діяльності в параолімпійському пауерліфтингу /
А. В. Передерій, М. С. Розторгуй // Актуальні проблеми силових видів спорту
та спортивної боротьби : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. / за ред.
В. Д. Мартина. – Л., 2006. – С. 34–39.
Анотація. Отримані дані підтверджують, що спортсмени з пошкодженнями
спинного мозку мають значно вищі шанси досягнути вищих результатів
встановити світові рекорди (63%). Значно нижчі шанси мають спортсмени з
церебральним паралічем (15%). Причиною таких показників є не відсутність
спортсменів з церебральним паралічем, а неспроможність їх пробитися на
міжнародну арену.
Ключові
слова:
змагальна
діяльність,
параолімпійський
спорт,
параолімпійський пауерліфтинг.
Аннотация. Полученные данные подтверждают, что спортсмены с
повреждениями спинного мозга имеют значительные шансы достичь высших
результатов: установить мировые рекорды (63%). Значительно низшие шансы
имеют спортсмены с церебральным параличом (15%). Причиной таких

показателей является не отсутствие спортсменов с церебральным параличом,
а несостоятельность их пробиться на международную арену.
Ключевые слова: соревновательная деятельность, параолимпийский спорт,
параолимпийский пауэрлифтинг.
Annotation. Information is got confirm that sportsmen with the damages of spinal
cord have higher chances to attain higher results considerably: to set world records
(63%). Considerably sportsmen have lower chances with a cerebral paralysis (15%).
Reason of such indexes is not absence of sportsmen with a cerebral paralysis, but
insolvency them to force one's way through on an international scene.
Key words: contention activity, paralympic sport, paralympic powerlifting.
324. Передерій А. В.
Особливості підготовки спортсменів різних нозологічних груп
паралімпійському пауерліфтингу / Передерій А. В., Розторгуй М. С.
Актуальні проблеми підготовки жінок-спортсменок у силових видах спорту
спортивній боротьбі : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2009. –
55–61.
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Анотація. На основі педагогічного спостереження процесу підготовки
спортсменів з різними пошкодженнями опорно-рухового апарату було
встановлено, що кількість спортсменів-пауерліфтерів з церебральним
паралічем значно перевищує кількість спортсменів інших нозологічних груп.
Ключові слова: підготовка спортсменів різних нозологічних груп,
паралімпійський паурліфтинг.
Аннотация. На основе педагогического наблюдения процесса подготовки
спортсменов с разными повреждениями опорно-двигательного аппарата было
установлено, что количество спортсменов-пауэрлифтеров с церебральным
параличом значительно превышает количество спортсменов других
нозологических групп.
Ключевые слова: подготовка спортсменов разных нозологических групп,
паралимпийский пауэрлифтинг.
Annotation. On the basis of pedagogical supervision of process of preparation of
sportsmen it was set with the different damages of oporno-dvigatel'nogo vehicle, that
the amount of sportsmenov-pauerlifterov with a cerebral paralysis considerably
exceeds the amount of sportsmen of other groups of nosologies.
Key words: preparation of sportsmen of different groups of nosologies, paralimpiс
pauerlifting.
325. Пітин М.
Аналіз змісту змагальної діяльності неповносправних баскетболістів різних
функціональних класів / Мар’ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб.
наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 2. – С. 79–84.
Анотація. Проаналізовано зміст змагальної діяльності неповносправних
баскетболістів з урахуванням функціонального класу спортсмена.
Ключові слова: спорт інвалідів, баскетбол.
Аннотация. Проанализировано содержание соревновательной деятельности
инвалидов-баскетболистов с учетом функционального состояния спортсмена.

Ключевые слова: спорт инвалидов, баскетбол.
Annotation. In article open up the questions analysis of competitive activity disability
sportsmen of different functionally class of wheelchair basketball.
Key words: competitive activity, wheelchair basketball, functionally class.
326. Пітин М.
Взаємозв’язки між показниками силової підготовленості та змагальної
діяльності кваліфікованих баскетболістів на візках / Мар’ян Пітин // Молода
спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л.,
2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 287–292.
Анотація. У статті розкриваються питання взаємозв'язку показників силової
підготовленості та показників техніко-тактичних дій в умовах змагальної
діяльності кваліфікованих баскетболістів на візках.
Ключові слова: взаємозв'язки, показники силової підготовленості, змагальна
діяльність, кваліфіковані баскетболісти на візках.
Аннотация. В статье раскрываются вопросы взаимосвязи показателей
силовой подготовленности и показателей технико-тактических действий в
условиях соревновательной деятельности квалифицированных баскетболистов
на колясках.
Ключевые слова: взаимосвязи, показатели силовой подготовленности,
соревновательная деятельность, квалифицированные баскетболисты на
колясках.
Annotation. In this article we opened the question of correlation of exponents of
strength preparation and technique and tactical action in condition competitive
activity of qualified wheelchair basketball players.
Key words: correlation, exponent's strength preparation, competitive activity,
qualified wheelchair basketball players.
327. Пітин М. П.
Вплив силової підготовленості на зміни показників змагальної діяльності
кваліфікованих баскетболістів на візках / Мар’ян Пітин // Вісн. Чернігівського
держ. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фіз.
виховання і спорт. – Чернігів, 2007. – Вип. 44. – С. 256–259.
Анотація. У статті розглядається проблема зміни показників змагальної
діяльності під впливом зміни показників силової підготовленості
кваліфікованих баскетболістів на візках.
Ключові слова: показники, змагальна діяльність, баскетболісти на візках.
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы изменений показателей
соревновательной деятельности под влиянием изменений показателей силовой
подготовленности квалифицированных баскетболистов на колясках.
Ключевые
слова:
показатели,
соревновательная
деятельность,
баскетболисты на колясках.
Annotation. The article dials with the question the influence of strength preparation
for change of exponent’s competitive activity of qualified wheelchair basketball
players.
Key words: exponent’s, competitive activity, wheelchair basketball players.

328. Пітин М. П.
Зміни показників змагальної діяльності кваліфікованих баскетболістів на візках
під впливом тренувального навантаження силового характеру / М. П. Пітин //
Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К.,
2010. – С. 209.
Анотація. Зростання рівня силової підготовленості кваліфікованих
баскетболістів на візках супроводжувалося збільшенням кількості ефективних
техніко-тактичних дій в умовах змагальної діяльності.
Ключові слова: показники, змагальна діяльність, баскетболісти на візках.
Аннотация. Рост уровня силовой подготовленности квалифицированных
баскетболистов на колясках сопровождался увеличением количества
эффективных технико-тактических действий в условиях соревновательной
деятельности.
Ключевые
слова:
показатели,
соревновательная
деятельность,
баскетболисты на колясках.
Annotation. Growth of level of power preparedness of skilled basketball-players on
carriages was accompanied multiplying the amount of effective -tactical actions in
the conditions of by a competition activity.
Key words: indexes, by a competition activity, basketball-players on carriages.
329. Пітин М.
Класифікація основних компонентів змагальної діяльності в голболі / М. Пітин
// Студент, наука і спорт у ХХІ сторіччі : 3-тя Міжнар. наук. конф. студ. – К.,
2002. – С. 162–163.
Анотація. Одним з 18 видів спорту, що входять до програми Параолімпійських
ігор, є голбол – гра для осіб з повною або частковою втратою зору. Основним
структурним компонентом голболу є кидок м’яча. Розроблено класифікацію,
яка сприятиме конкретизації завдань технічної підготовки голболістів та
об’єктивізації її контролю.
Ключові слова: змагальна діяльність, інваліди, Параолімпійські ігри.
Аннотация. Одним из 18 видов спорта, входящих в программу
Параолимпийских игр, является голбол – игра для лиц с полной или частичной
потерей зрения. Основным структурным компонентом голбола является
бросок мяча. Броски в голболе классифицируются по сложности, направлению,
методу выполнения и предварительным движениям. Разработанная
классификация будет способствовать конкретизации задач технической
подготовки голболистов и объективизации ее контроля.
Ключевые
слова:
соревновательная
деятельность,
инвалиды,
Параолимпийские игры.
Annotation. Goalball is one of the 18 kinds of sport, which are included to the
Paralympic Games program for the sportsmen with defects of sight. Ball dash is
basic structural component of the game. Goalball dasches are classified according to
difficulties, direction, performance place, preparing moves. Developed classification
well contribute to goalballer technical training tasks render concrete, as well as
objectified of its control.
Key words: Paralympic Games, training.

330. Пітин М.
Класифікаційні відмінності спортсменів у баскетболі на візках / М. Пітин //
Сучасні проблеми розвитку теорії і методики спортивних і рухливих ігор : зб.
наук. ст. – Л., 2006. – Вип. 1. – С. 43–49.
Анотація. У статті розглянуті проблеми класифікаційних відмінностей
спортсменів у баскетболі на візках.
Ключові слова: спортсмени на візках, баскетбол, класифікація.
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы классификационных различий
спортсменов в баскетболе на колясках.
Ключевые слова: спортсмены на колясках, баскетбол, классификация.
Annotation. In this article are some materials the problems of the classification the
sportsman of the wheelchair basketball.
Key words: sportsmen on carriages, basket-ball, classification.
331. Пітин М.
Контроль силової підготовленості неповносправних спортсменів / Марян Пітин
// Акутальні проблеми розвитку руху „Спорт для всіх” у контексті європейської
інтеграції України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Т., 2004. – С. 359–
361.
Анотація.
Проаналізовано
контроль
силової
підготовки
гравцівбаскетболістів на візках.
Ключові
слова:
контроль,
силова
підготовленість,
спортсменинеповносправні.
Аннотация. Проанализирован контроль силовой подготовки игроковбаскетболистов на колясках.
Ключевые слова: контроль, силовая подготовленность, спортсмены-инвалиды.
Annotation. The problem in this article is shown control of strength preparatory of
players of wheelchair basketball.
Key words: control, power preparedness, sportsmen-invalids.
332. Пітин М.
Методичні прийоми у силовій підготовці неповносправних баскетболістів /
Мар’ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.
культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 250–254.
Анотація. У дослідженні виявлено позитивний вплив використання
методичних прийомів у силовій підготовці баскетболістів на візках. У
спортсменів відбулися значущі позитивні зміни у показниках максимальної,
вибухової та швидкісної сили.
Ключові слова: методичні прийоми, баскетболісти на візках.
Аннотация. В исследовании установлено позитивное влияние используемых
методических приёмов в силовой подготовке баскетболистов на колясках. У
спортсменов произошли позитивные существенные изменения показателей
максимальной, взрывной и скоростной силы.
Ключевые слова: методические приёмы, баскетболисты на колясках.

Annotation. Research is dedicated to study the problem of strength preparation
system wheelchair basketball players. Some positive substantial changes have
happened in the athle indices of maximal, explosive and speed strength.
Key words: methodic receptions, wheelchair basketball players.
333. Пітин М.
Напрями розвитку баскетболу на візках та їх тенденції / М. Пітин // Теоретикометодичні основи фізичного виховання молоді : матеріали І Регіон. наук.-практ.
семінару. – Л., 2006. – С. 201–202.
Анотація. Виокремлено основні тенденції розвитку напрямів баскетболу на
візках. До них входять: перспективи формування ще одного з напрямів, який
вже існує у світі, а саме - професійного спорту; для спорту вищих досягнень
прогнозованим є поступове державне збільшення витрат; помірний рівень
збільшення фінансування відбуватиметься у масовому спорті; фізкультурнооздоровчий напрям може віднайти підтримку, однак лише за рахунок
позабюджетних коштів; лікарсько-реабілітаційний напрям розвитку
баскетболу для неповносправних з ураженням опорно-рухового апарату у
подальшому не знайде своєї підтримки, і можливо з часом зникне.
Ключові слова: баскетбол на візках, розвиток, тенденції.
Аннотация. Выделены основные тенденции развития направлений баскетбола
на колясках. К ним относят: перспективы формирования еще одного из
направлений, который уже существует в мире, а именно - профессионального
спорта; для спорта высших достижений прогнозируемым является
постепенное государственное увеличение расходов; умеренный уровень
увеличения финансирования будет происходить в массовом спорте;
фізкультурно-оздоровительное направление может найти поддержку, однако
лишь за счет внебюджетных средств; врачебно-реабилитационное
направление развития баскетбола для инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата в последующем не найдет своей поддержки, и
возможно со временем исчезнет.
Ключевые слова: баскетбол на колясках, развитие, тенденции.
Annotation. Basic progress of directions of basket-ball trends are selected on light
carts To them enter: prospects of another forming from directions, which already
exists in the world, namely - professional sport; for sport of higher achievements
forecast is a gradual state increase of charges; the moderate level of increase of
financing will take place in mass sport; athletic health-improvement direction can
find support, however only due to off-budget facilities; medical-rehabilitation
direction of development of basket-ball for invalids with the defeat of locomotorium
in subsequent will not find the support, and possibly will disappear in course of time.
Key words: basket-ball on light carts, development, tendencies.
334. Пітин М. П.
Науково-методичне забезпечення підготовки спортсменів на візках /
Пітин М. П. // Вісник Чернігів. держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки.
Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2008. – Вип. 55, т. 1. – С. 322–324.

Анотація. У статті розглянуто науково-методичне забезпечення підготовки
спортсменів на візках. Поверхнево проаналізовано дослідження, які
проводилися у різних напрямах діяльності з неповносправними.
Ключові слова: спортсмени на візках, забезпечення, спортивна підготовка.
Аннотация. В статье рассмотрено научно методическое обеспечение
подготовки спортсменов на колясках. Поверхностно проанализировано
исследования, которые проводились в разных направлениях деятельности с
инвалидами.
Ключевые слова: спортсмены на колясках, обеспечение, спортивная
подготовка.
Annotation. In the article the scientificatty-rnethodical providing of preparation of
sportsmen is considered on carriages. Researches in various directions of activity are
superftciaUy analysed with persons with the limited possibilities.
Key words: sportsmen on light carts, providing, sporting preparation.
335. Пітин М.
Рівень взаємозв’язку функціонального класу та результату виконання вправ по
визначенню максимальної і вибухової сили спортсменів збірної команди
України з баскетболу на візках / Мар′ян Пітин // Слобожанський науковоспортивний вісник : [зб. наук. ст.]. – Х., 2005. – Вип. 1. – С. 130–132.
Анотація. У статті розглядається питання рівня взаємозв'язку
функціонального класу з результатом виконання вправ по визначенню
максимальної і вибухової сили спортсменів збірної команди України з
баскетболу на візках.
Ключові слова: взаємозв'язок, результат, максимальна і вибухова сила.
Аннотация. В статье рассматривается вопрос уровня взаимосвязи
функционального класса с результатом выполнения упражнений по
определению максимальной и взрывной силы спортсменов сборной команды
Украины по баскетболу на колясках.
Ключевые слова: взаимосвязь, результат, максимальная и взрывная сила.
Annotation. In the article the question of level of intercommunication of functional
class is examined with the result of implementation of exercises on determination of
maximal and explosive force of sportsmen of collapsible command of Ukraine from
basket-ball on light carts.
Key words: intercommunication, result, maximal and explosive force.
336. Пітин М.
Силова підготовка неповносправних баскетболістів / Марян Пітин //
Спортивний вісник Придніпров’я. – 2007. – № 2/3. – С. 146–148.
Анотація. Дослідження присвячене вивченню проблеми оптимізації силової
підготовки кваліфікованих спортсменів-інвалідів у баскетболі на візках.
Ключові слова: силова підготовка, кваліфікація, баскетбол на візках.
Аннотация. Исследование посвящено изучению проблемы оптимизации
силовой подготовки квалифицированных спортсменов-инвалидов в баскетболе
на колясках.
Ключевые слова: силовая подготовка, квалификация, баскетбол на колясках.

Annotation. Research is dedicated to study ftie problem of strength preparation of
qualified wheelchair basketball players.
Key words: power preparation, qualification, basket-ball on carriages.
337. Пітин М.
Системи підвідних вправ у навчанні техніки кидків у голболі / М. Пітин //
Фізична культура, спорт та здоров’я : зб. наук. ст. – Х., 2002. – С. 47.
Анотація. Використання системи підвідних вправ достовірно покращує
ефективність техніки кидків у голболі.
Ключові слова: навчання, тренування, Паралімпійські ігри.
Аннотация. Использование системы подводящих упражнений достоверно
улучшает эффективность техники бросков в голболе.
Ключевые слова: обучение, тренировка, Паралимпийские игры.
Annotation. Using the system of rousing exercises trustworthy improve the
effectiveness of throve technique in goolball.
Key words: teaching, training, Paralympic Games.
338. Пітин М.
Стан силової підготовленості спортсменів збірної команди України з
баскетболу на візках / Мар’ян Пітин // Спортивний вісник Придніпров’я. –
2005. – № 3. – С. 115–118.
Анотація. У статті розкриваються питання стану силової підготовки
баскетболистов-колясочників збірної команди України. Представлені
пріоритетні напрями розвитку силової підготовки в баскетболі на візках.
Ключові слова: силова підготовка, спортсмени, інваліди, баскетбол на візках.
Аннотация. В статье раскрываются вопросы состояния силовой подготовки
баскетболистов-колясочников сборной команды Украины. Представлены
приоритетные направления развития силовой подготовки в баскетболе на
колясках.
Ключевые слова: силовая підготовка, спортсмены, инвалиды, баскетбол на
колясках.
Annotation. The problems of tendency to develop the strength preparative the
wheelchair basketball players of team of Ukraine uncover in this paper.
Key words: power підготовка, sportsmen, invalids, basket-ball on carriages.
339. Пітин М.
Зародження та стан розвитку баскетболу на візках у світі та Україні / М. Пітин,
В. Ванчицька // Теоретико-методичні основи фізичного виховання молоді :
матеріали І Регіон. наук.-практ. семінару. – Л., 2006. – С. 197–200.
Анотація. У статті розкриваються питання історичного становлення та
визначення ключових періодів розвитку баскетболу на візках.
Ключові слова: стан, розвиток, баскетбол на візках.
Аннотация. В статье раскрыты вопросы исторического зарождения и
определение ключевых периодов развития баскетбола на колясках.
Ключевые слова: состояние, развитие, баскетбол на колясках.

Annotation. In the article the undress are problems of historical development and
designate division development of wheelchair basketball.
Key words: state, development, basket-ball on carriages.
340. Пітин М.
Рівень взаємозв’язку виконання окремих техніко-тактичних елементів
змагальної діяльності баскетболу на візках гравцями різних функціональних
класів / Марян Пітин, Василь Ковцун // Молода спортивна наука України : зб.
наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т.2. – С. 332–
333.
Анотація. У статті розглянуто рівень взаємозв’язку виконання окремих
техніко-тактичних елементів змагальної діяльності баскетболу на візках
гравцями різних функціональних класів.
Ключові слова: баскетбол на візках, окремі елементи змагальної діяльності,
рівень взаємозв’язку.
Анотация. Статья посвящена проблеме уровня взаимосвязи использования
отдельных технико-тактических элементов соревновательной деятельности
баскетбола на колясках спортсменами разных функциональных классов.
Ключевые слова: баскетбол на колясках, отдельные элементы
соревновательной деятельности, уровень взаимосвязи.
Annotation. The article using problems of level correlation of technical and tactics
components of competitive activity wheelchair basketball sportsmen's 1-4 functional
class.
Key words: wheelchair basketball, level of strength preparative, components
of competitive activity.
341. Приступа Е.
Тенденции развития паралимписйкого спорта / Евгений Приступа, Евгениуш
Болях // Наука в олимпийском спорте. – 2005. – № 2. – С. 26–33.
Анотація. Висвітлено найважливіші тенденції розвитку паралімпійського
спорту. Виділено три етапи Паралімпійських ігор, які відрізняються один від
одного як кількістю і співвідношенням видів спорту та видів змагань, так і
складом учасників. На підставі аналізу встановлених трендів та тенденцій
розвитку паралімпійського спорту окреслено прогностичні моделі його
функціонування у майбутньому.
Ключові слова: розвиток, паралімпійський спорт, етапи.
Аннотация. Отражены важнейшие тенденции развития паралимпийского
спорта. Выделены три этапа Паралимпийских игр, которые отличаются один
от другого как количеством и соотношением видов спорта и видов
соревнований, так и составом участников. На основании анализа
установленных трендов и тенденций развития паралимпийского спорта
очерчено прогностические модели его функционирования в будущем.
Ключевые слова: развитие, паралимпийский спорт, этапы.
Annotation. The most important trends of the Paralympic sport development are
depicted. Three stages of the Paralympic games which differ in both the number and
the ratio of sports events and competitions and number of participants are singled

out. Prediction models of the Paralympic sport functioning in the future are outlined
on the basis of analysis of revealed trends and tendencies of its development.
Keywords: development, паралімпіський sport, stages.
342. Приступа Є.
Система контролю в спорті вищих досягнень неповносправних осіб / Євген
Приступа, Тетяна Приступа // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і
спорту в Україні : зб. наук. пр. – Рівне, 2003. – Вип. 3, ч. 2. – С. 156 – 161.
Анотація. Охарактеризовані основні напрямки розвитку спорту інвалідів.
Описані проблеми та значення різноманітних видів контролю в спорті вищих
досягнень неповносправних осіб.
Ключові слова: спорт, контроль, неповносправні особи.
Аннотация. Охарактеризованы основные направления развития спорта
инвалидов. Описаны проблемы и значение различных видов контроля в спорте
высоких достижений людей с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: спорт, контроль, люди с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: спорт, контроль, люди с ограниченными возможностями.
Annotation. The main directions of development of the handicapped persons' sport
are characterized. The problems and importance are described of various kinds.
Key words: sport, control, disabled persons.
343. Приступа Е.
Закономерности развития паралимпийского спорта / Евгений Приступа,
Татьяна Приступа, Евгениуш Болях // Оздоровча і спортивна робота з
неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і спорту та фіз.
реабілітації неповносправних. – Л., 2005. – Вип. 4. – С. 70 – 75.
Анотація. У статті висвітлюються найважливіші тенденції розвитку
паралімпійського спорту протягом І-Х1І Паралімпіад. У розвитку
Паралімпыйських ігор виділено три етапи, які відрізняються як кількістю і
співвідношенням видів спорту та видів змагань, так і складом учасників.
Ключові слова: паралімпійський спорт, розвиток, тенденції.
Аннотация. В статье рассматриваются наиважнейшие тенденции развития
паралимпийского спорта на протяжении 1-ХП Паралимпиад. В развитии
Паралимпийских Игр выделено три этапа, отличающиеся как количеством и
соотношением видов спорта, так и составом участников.
Ключевые слова: паралимпийский спорт, развитие, тенденции.
Annotation. The article shows the most important trends of paralympic spor. during
I-XII Paralympic Games. There are three periods in the development of the
Paralympic Games. The parameters of distinction are the quantity and co-relation cthe sports and the types of the competition and type of handicap as well.
344. Римар О. В.
Історико-соціальні аспекти розвитку параолімпійського руху в Україні :
автореф. дис. … канд.. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01
„Олімпійський і професійний спорт” / Римар О. В. ; Львів. держ. ін.-т фіз.
культури. – Л., 2002. – 19 с.

Анотація. Вперше у вітчизняній теорії спорту розкрито роль і місце
параолімпійського руху в системі міжнародного спорту. Визначено передумови
формування і розвитку організаційної структури інвалідного спорту в Україні.
З’ясовано характерні особливості, основні тенденції та напрями розвитку
параолімпійського руху в Україні.
Ключові слова: історія, розвиток, параолімпійський спорт.
Аннотация. Впервые в отечественной теории спорта раскрыта роль и место
параолимпийского движения в системе международного спорта. Определены
предпосылки формирования и развития организационной структуры
инвалидного спорта в Украине. Выяснены характерные особенности, основные
тенденции и направления развития параолимпийского движения в Украине.
Ключевые слова: история, развитие, параолимпийский спорт.
Annotation. First in the domestic theory of sport a role and place of
параолімпійського motion is exposed in the system of international sport. Certainly
pre-conditions of forming and development of organizational structure of invalid
sport in Ukraine. Characteristic features, basic tendencies and directions of
development of параолімпійського motion, are found out in Ukraine.
Key words: history, development, параолімпійський sport.
345. Римар О.
Порівняльний аналіз знань молодших школярів про олімпійський та
параолімпійський рухи / О. Римар // Актуальні проблеми підготовки
спеціалістів в галузі фізичної культури і спорту : тези доп. Всеукр. наук.-практ.
конф. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 96.
Анотація. Здійснено порівняльний аналіз знань молодших школярів про
олімпійський та параолімпійський рухи.
Ключові слова: знання, олімпійський, параолімпійський рух.
Аннотация. Проведен сравнительный анализ знаний младших школьников об
олимпийском и параолимпийском движении.
Ключевые слова: знания, олимпийское и параолимпийское движение.
Annotation. It was done the comparative knowledge analysis of junior pupils about
olympic and paralympic movement.
Key words: knowledge, Olympic, paralympic movement.
346. Розторгуй М.
Організаційно-методичні підходи до вдосконалення класифікаційних систем у
паралімпійському спорті / Марія Розторгуй // Молода спортивна наука України
: зб. наук. пр.. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. –
Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 262–266.
Анотація. Стрімкий розвиток паралімпійського спорту призводить до
постійного розширення програми Паралімпійських ігор та уведення видів
спорту з не завжди відпрацьованими (необ'єктивними) класифікаційними
системами. У результаті дослідження виявлені основні організаційнометодичні підходи до вдосконалення класифікаційних систем в
паралімпійському спорті, які можуть бути використані як керівні положення
для модернізації класифікаційних систем у різних видах спорту.

Ключові слова: класифікаційна система, паралімпійський спорт, збережені
рухові можливості, гандикап, мінімальна неповносправність.
Аннотация. Стремительное развитие паралимпийского спорта приводит к
постоянному расширению программы Паралимпийских игр и включения видов
спорта с не всегда отработанньми (необъективными) классификационными
системами. В результате исследования выявлены основные организационнометодические подходы к совершенствованию классификационных систем в
паралимпийском спорте, которые могут быть использованы как руководство
для модернизации классификационных систем в разных видах спорта.
Ключевые слова: классификационная система, паралимпийский спорт,
сохранение, двигательные возможности, гандикап, минимальное ограничение
возможностей.
Annotation. The development of the Paralympic sport leads to a permanent
expansion of the Paralympic Games and inclusion of kind of sports that are not
always biased on a classificational sytem. А result of researching we find basical
organizationally - methodical approaches to irnprovement of classification systems in
Paralympic sport, that could be used as guidelines for the modernization of the
classificationai systems in different kind of sports.
Key words: classification system, the Paralympic sports, saved motor possibility,
handicap, minimal disabilities.
347. Розторгуй М.
Алгоритм класифікації у параолімпійському пацерліфтингу / Марія Розторгуй,
Аліна Передерій // Молода спортивная наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.
культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 1. – С. 263–267.
Анотація. У статі представлені теоретична та практична моделі системи
класифікації у паралімпійському пауерліфтингу, визначений алгоритм системи
класифікації та надані практичні рекомендації щодо проведення
класифікаційних випробувань у параліміпійському пауерліфтингу.
Ключові слова: система класифікації, паралімпійський пауерліфтинг,
функціональні можливості, гандикап.
Аннотация. В статье представлены теоретическая и практическая модели
системы классификации
в паралимпийском пауэрлифтинге, разработан
алгоритм системы классификации и предоставлены практические
рекомендации, касающееся проведения классификационных испытаний в
паралимпийском пауэрлифтинге.
Ключевые слова: система классификации, паралимпийский пауэрлифтинг,
функциональные возможности, гандикап.
Annotation. The theoretical and practical models of the system of classification in
Paralyrnpic powerlifting, sequence of the system of classification and the practical
recommendations in order to conduct classification procedures have been sowed to
the article.
Key words: system of classification, Paralyrnpic powerlifting, functional possibilities,
handicap.

348. Розторгуй М. С.
Принципи класифікації в паралімпійському спорті / М. С. Розторгуй,
А. В. Передерій, Ю. А. Бріскін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова.
– Х., 2008. − № 2. – С. 124–126.
Анотація. Метою роботи є визначення основних принципів, що
регламентують паралімпійську класифікацію, яка покликана забезпечити
спортсменам рівні можливості у досягненні спортивного результату.
Класифікаційні системи в деяких видах спорту потребують суттєвого
вдосконалення. Для стандартизації класифікаційних підходів у різних видах
спорту було визначено основні принципи, які регламентують процедуру
класифікації.
Ключові слова: паралімпійський спорт, класифікація, принципи.
Аннотация. Целью работы является определение основных принципов,
регламентирующих паралимпийскую классификацию, целью которой является
обеспечение равных возможностей спортсменам в достижении спортивного
результата. Классификационные системы в некоторых видах спорта
нуждаются в существенном совершенствовании. Для стандартизации
классификационных подходов в разных видах спорта были определены
основные принципы, которые регламентируют процедуру классификации.
Ключевые слова: паралимпийский спорт, классификация, принципы.
Annotation. The aim of the work is the determination of basic principles which
regulate Paralympics classification, what called to provide sportsmen equal
possibilities in achievement of sporting result. The classification system in some
events needs perfection. Were determined basic principles which regulate procedure
of classification of standardization of classification approaches in the different
events.
Key words: Paralympics sport, classification, principles.
349. Розторгуй М.
Теоретичне обґрунтування об’єктивізації мануально-м′язового тестування у
параолімпійській класифікації / Марія Розторгуй // Спортивний вісник
Придніпров’я. – 2009. – № 3/4. – С. 120–122.
Анотація. У статті представлені способи об’єктивізації мануально-м’язового
тестування в паралімпійській класифікації.
Ключові слова: паралімпійська класифікація, тестування, обгрунтування.
Аннотация. В статье представлены способы объективизации мануальномышечного тестирования в паралимпийской классификации.
Ключевые слова: паралимпийская классификация, тестирование, обоснование.
Annotation. The theoretical substantiation of the objectivity of manual-muscle testing
in the Paralympics classification have been sowed in the article.
Key words: паралимпийская classification, testing, ground.

350. Рымар О.
Особенности зарождения, формирование и перспективы развития
паралимпийского спорта в Украине / Ольга Рымар // Олимпийский спорт и
спорт для всех : тез. докл. V Междунар. науч. конгр. – Минск, 2001. – С. 172.
Анотація. Розвиток паралімпійського руху в Україні має певні традиції та
власну історію.
Ключові слова: паралімпійський рух, історія.
Аннотация. Развитие паралимпийского движения в Украине имеет
определенные традиции и свою историю.
Ключевые слова: паралимпийское движение, история.
Annotation. The development of paralympic movement in Ukraine has certainly
traditions and own history.
Key words: paralympic movement, history.
351. Соціальна реабілітація та інтеґрація інвалідів до паралімпійського
спорту / Н. Г. Байкіна, Я. В. Крет, К. С. Яримбаш [та ін.] // Оздоровча і
спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л., 2003. – Вип. 1. – С.
3–6.
Анотація. Реабілітація засобами освіти та формування знань та навичок у
студентів-інвалідів сприяє соціальній адаптації, інтеграції на ринку праці.
Ключові слова: реабілітація, спорт інвалідів.
Аннотация. Реабилитация средствами образования и формирования знаний и
умений у студентов-инвалидов способствует социальной адаптации,
интеграции на рынке труда.
Ключевые слова: реабилитация, спорт инвалидов.
Annotation. Rehabilitation by means of education and formation the knowledge and
skills in students-invalids facilitates social adaptation, integration on labour market.
Key words: rehabilitation, invalids sport.
352. Шелков О. М.
Методологические основы педагогического обследования в соревновательной
деятельности в паралимпийском спорте / О. М. Шелков, А. А. Баряев //
Адаптивная физическая культура. − № 3 (35). – 2008. – С. 31–33.
Анотація. У статті розкриті особливості і методи оцінки діяльності
змагання спортсменів-паралімпійців, приведені загальні підходи до класифікації
видів спорту і основні критерії ефективності.
Ключові слова: спортсмени-паралімпійці, діяльність змагання, методи оцінки,
критерії ефективності.
Аннотация. В статье раскрыты особенности и методы оценки
соревновательной деятельности
спортсменов-паралимпийцев, приведены
общие подходы к классификации видов спорта и основные критерии ее
эффективности.
Ключевые
слова:
спортсмены-паралимпийцы,
соревновательная
деятельность, методы оценки, критерии эффективности.

Annotation.
The article shows characteristics and evaluation methods for
competitive activities of paralympic athletes; the authors describe general
approaches to classification of different kinds of sports and main criteria of their
effeciency.
Key words: paralympic athletes, competitive activities, evaluation methods, criteria
effeciency.
353. Шелков О. М.
Система комплексного контроля в процессе подготовки спорсменовпаралимпийцев / Шелков О. М., Абалян А. Г. // Адаптивная физическая
культура. – 2011. – № 4.(48). – С. 48–50.
Анотація. У статті розглядається система комплексного контролю в процесі
підготовки спортсменів-паралімпійців. Представлені параметри науковометодичного супроводу паралімпійськіх збірних команд Росії.
Ключові слова: комплексний контроль, програма етапного комплексного
обстеження, програма поточного обстеження, оцінка діяльності змагання.
Аннотация. В статье рассматривается система комплексного контроля в
процессе подготовки спортсменов-паралимпийцев. Представлены параметры
научно-методического сопровождения паралимпийских сборных команд
России.
Ключевые слова: комплексный контроль, программа этапного комплексного
обследования, программа текущего обследования, оценка соревновательной
деятельности.
Annotation. A system of integrated control in the preparation of Paralympic athletes.
The parameters of scientific and methodological support Paralympic national teams
of Russia.
Key words: integrated control program of staged diligence, the current program of
study, evaluation of competitive activity.
354. Шепард Р. Дж.
Автономная дисрефлексия и параолимпийский спорт / Рой Дж. Шепард // Наука
в олимпийском спорте. – 2002. – № 2. – С. 5–11.
Анотація. У статті розглянуто практичні результати застосування у
параолімпійському спорті автономної дисрефлексії (активації). Розкрито її
вплив на рухову активність, а також ступінь ризику для здоров’я спортсменів
з ушкодженням хребта.
Ключові слова: рухова активність, параолімпійський спорт.
Аннотация. В статье рассмотрены практические результаты применения в
параолимпийском спорте автономной дисрефлексии (активации). Определено
ее влияние на двигательную активность.
Ключевые слова: двигательная активность, параолимпийский спорт.
Annotation. The paper considers practical results of autonomous disreflexion
(activation) utilization in Paralympic sport. Their influences upon motor activity as
well as the health risk degree in athletes with injuries of spine are reveled.
Key words: Paralympic sport, motor activity.

355. Шуба В. В.
Психолого-педагогічна
організація
навчально-тренувального
процесу
паралімпійців з ураженням опорно-рухового апарату / Шуба В. В. // Педагогіка,
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. –
2012. – № 7. – С. 126–129.
Анотація. Представлена корекційна робота із паралімпійцями з ураженням
опорно-рухового апарату. Проаналізовано сучасний стан існуючих методик та
засобів. Розглянуто питання розробки нових підходів, пов'язаних з
диференційованим програмуванням у навчально-тренувальному процесі
паралімпійців. У експерименті брали участь 46 спортсменів (чоловічої статі) з
вадами опорно-рухового апарату. У роботі використовувалися дані
дослідження тривожності і психокорекційних заходів. Проведена та детально
описана оцінка ефективності тренінгової програми. Результати дослідження
доповнюють теорію та методику фізичного виховання новими уявленнями про
можливість використання диференційованого підходу до розробки методики
навчально-тренувального процесу паралімпійців. Встановлені закономірності
прояву тривожності і психокорекційних заходів, які притаманні для
паралімпійців з вадами опорно-рухового апарату.
Ключові слова: корекиія, паралімпійці, опора, рух, апарат, оцінка,
тривожність.
Аннотация. Представлена коррекционная работа с паралимпийцами с
поражением опорно-двигательного аппарата. Проанализировано нынешнее
состояние существующих методик и методов. Рассмотрены вопросы
разработки
новых
подходов,
связанных
с
дифференцированным
программированием в учебно-тренировочном процессе паралимпийцев. В
эксперименте принимали участие 46 спортсменов (мужского пола) с
поражением опорно-двигательного аппарата. В работе использовались данные
исследований тревожности на разных этапах психокоррекционной программы.
Проведена и детально описана оценка эффективности тренинговой
программы. Результаты исследования дополняют теорию и методику
физического воспитания новыми представлениями о возможности
использования дифференцированного подхода к разработке методики учебнотренировочного процесса паралимпийцев. Установлены закономерности
проявления тревожности и психокоррекционных мероприятия, которые
характерны для паралимпийцев с поражением опорно-двигательного
аппарата.
Ключевые слова: коррекция, паралимпийцы, опора, движение, аппарат,
оценка, тревожность.
Annotation. Correction work is presented with paralympics with the defeat of
locomotorium. The present state of existent methods and methods is analysed. The
questions of development of new approaches, related to the differentiated
programming in the educational training process of paralympics are considered. In
an experiment 46 sportsmen (sex of men) took part with the defeat of locomotorium.
Information of researches of anxiety was in-process utillized on the different stages of
the psychocorrectional program. Conducted and the estimation of efficiency of the
training program is described in detail. Research results complement a theory and

method of physical education the new pictures of possibility of the use of the
differentiated going near development of method of educational training process of
paralympics. Conformities to the law of display of anxiety are set and
psychocorrectional measures which are characteristic for paralympics with the
defeat of locomotorium.
Key words: correction, paralympics, support, motion, vehicle, estimation, anxiety.
356. Шульга Л.
Особенности подготовки спортсменов в параолимпийском спорте / Людмила
Шульга, Леонид Драгунов // Наука в олимпийском спорте. – 2002. – № 2. – С.
63–66.
Анотація. Розглянуто аспекти формування системи підготовки спортсменівінвалідів і методичні особливості проведення занять зі спортсменами з
порушенням слуху та інтелекту в різні періоди річного циклу підготовки (на
прикладі плавання).
Ключові слова: спорт інвалідів, тренування.
Аннотация. Рассмотрены аспекты формирования системы подготовки
спортсменов-инвалидов и методические особенности проведения занятий со
спортсменами с нарушениями слуха и интеллекта в разные периоды годового
цикла подготовки (на примере плавания).
Ключевые слова: спорт инвалидов, тренировка.
Annotation. The aspect of training system formation for disabled athletes and
methodical features of sessions to be held for athletes with disturbed hearing and
intellect during different periods of annual training cycle are discussed (exemplified
by swimming).
Key words: sport invalids, training.
357. Экспериментальные
схемы
организации
программ
научнометодического обеспечения в паралимпийском спорте / С. П. Евсеев,
О. М. Шелков, Д. Ф. Мосунов, И. В. Клешнев, А. А. Баряев // Адаптивная
физическая культура. – 2008. − № 2(34). – С. 35–37.
Анотація. Вперше у практиці підготовки спортсменів-паралімпійців визначено
підхід до розробки діагностичних методів оцінки і корекції спеціальної
підготовленості спортсменів, а також запропоновано експериментальні
схеми і програми організації науково-методичного супроводу процесу
підготовки.
Ключові слова: паралімпійський спорт, спеціальна підготовленість,
діагностика.
Аннотация. Впервые в практике подготовки спортсменов-паралимпийцев
обозначен подход к разработке диагностических методов оценки и коррекции
специальной подготовленности спортсменов, а также предложены
экспериментальные схемы и программы организации научно-методического
сопровождения процесса подготовки.
Ключевые слова: паралимпийский спорт, специальная подготовленность,
диагностика.

Annotation. The given article discusses a pioneer diagnostic approach to evaluation
and correction of special physical fitness for athletes with disabilities. The authors
suggest experimental schemes for methodological support organization in
Paralympic sports.
Key words: Paralympic sports, special physical fitness, diagnostics.
358. Юламанова Г. М.
Временная структура поединка в паралимпийском фехтовании /
Г. М. Юламанова // Адаптивная физическая культура. – 2008. − № 1(23). – С.
13–15.
Анотація. У проведеному дослідженні була виявлена тимчасова структура і
проведений хронометраж поєдинків в паралімпійському фехтуванні. Дані
проведеного дослідження дозволяють визначити основні напрями процесу
підготовки фехтувальників з поразкою опорно-рухового апарату, що
спеціалізуються у видах зброї рапіра і шабля.
Ключові слова: тимчасова структура, кількість боїв, фехтувальники з
ураженням опорно-рухового апарату.
Аннотация. В проведенном исследовании была выявлена временная структура
и проведено хронометрирование поединков в паралимпийском фехтовании.
Данные проведенного исследования позволяют определить основные
направления процесса подготовки фехтовальщиков с поражением опорнодвигательного аппарата, специализирующихся в видах оружия рапира и сабля.
Ключевые слова: временная структура, количество боев, фехтовальщики с
поражением опорно-двигательного аппарата.
Annotation. In the given research time structure and time study of fights in
paralympic fencing was carried out. The data of the research allow to determine the
main directions in the training process of fencers with muscular skeletat orthopedic
injury specializing in foil and sabre.
Key words: time structure, a number of bouts, fencers with muscular skeletat
orthopedic injury.
359. Юламанова Г. М.
Особенности свойств личности и психоэмоционального состояния
фехтовальщиков-колясочников различной квалификации / Г. М. Юламанова,
А. С. Мавлеткулова // Теория и практика физической культуры. – 2009. − № 4. –
С. 47–50.
Анотація. У статті розглядаються проблеми психічної та фізичної
реабілітації осіб з обмеженими можливостями засобами адаптивної фізичної
культури і спорту.
Ключові слова: фехтувальники з ураженням опорно-рухового апарату,
психоемоційний стан, особистісний неспокій.
Аннотация. Становится актуальной проблема психической и физической
реабилитации людей с ограниченными возможностями средствами
адаптивной физической культуры и спорта.
Ключевые слова: фехтовальщики с поражением опорно-двигательного
аппарата, психоэмоциональное состояние, личностная тревожность.

Annotation. The purpose of the present research was to study the capacities of
Paraolympic fencing in formation of personal characteristics and improvement of
psychoemotional state of the handicapped.
Key words: fencers with locomotorium affections, psychoemotional state, trait
anxiety, state anxiety, personal characteristics.
360. Юламанова Г. М.
Особенности теоретической подготовки квалифицированных фехтовальщиков с
поражениями спинного мозга / Юламанова Г. М. // Адаптивная физическая
культура. − 2012. – № 1(49). – 2008. – С. 40−41.
Анотація. В роботі обгрунтована ефективність теоретичної підготовки у
чотирирічному циклі кваліфікованих фехтувальників з ураженнями спинного
мозку. У зміст теоретичної підготовки крім типових теоретичних занять
включені специфічні теми про особливості системи спортивної підготовки
фехтувальників з ураженнями спинного мозку.
Ключові слова: фехтувальники з ураженнями спинного мозку, теоретична
підготовка, система спортивної підготовки.
Аннотация. В работе обоснована эффективность теоретической подготовки
в четырехлетнем цикле квалифицированных фехтовальщиков с поражениями
спинного мозга. В содержание теоретической подготовки помимо типовых
теоретических занятий включены специфические темы об особенностях
системы спортивной подготовки фехтовальщиков с поражениями спинного
мозга.
Ключевые слова: фехтовальщики с поражениями спинного мозга,
теоретическая подготовка, система спортивной подготовки.
Annotation. The article proves the effectiveness of theoretical classroom training
within the four year training cycle of fencers with spinal cord affections. Besides
including standard theoretical classroom units, as a part the content of the
theoretical classroom training has specific topics covering the system of athletic
training of fencers with spinal cord affections.
Key words: fencers with spinal cord affections, theoretical classroom training, a
system of athletic training
ПАРАЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ
361. Абалян А. Г.
Программа летних Паралимпийских игр: от Рима до Пекина / А. Г. Абалян,
С. П. Евсеев // Адаптивная физическая культура. − 2008. – № 3(35). – С. 4−7.
Анотація. У статті преведено аналіз кількісного і якісного складу видів
адаптивного спорту, представлених в програмах Паралімпійськіх ігор з 1960
по 2008 рік. Обговорюються основні тенденції розвитку видів адаптивного
спорту в рамках розвитку Паралімпійського руху.
Ключові слова: програма, види адаптивного спорту, Паралімпійські ігри,
тенденція.
Аннотация. В статье дан анализ количественного и качественного состава
видов адаптивного спорта, представленных в программах Паралимпийских игр

с 1960 по 2008 год. Обсуждаются основные тенденции развития видов
адаптивного спорта в рамках развития Паралимпийского движения.
Ключевые слова: программа, виды адаптивного спорта, Паралимпийские
игры, тенденция.
Annotation. The article describes quantitalive and quantitalive analysis of adaptive
sports presented in the Paralympic Games program from 1960 till 2008. The authors
discuss principal trends in development of adaptive sports in the context of
Paralympic movement.
Key words: program, kinds of adaptive sports, Paralympic Games, trend.
362. Анализ результатов выступления российских паралимпийских пловцов
(ПОДА и ЛИН) на открытом чемпионате Дании 2012 г., 9–11.03.12, Эсбьерг /
Назаренко Ю. А. [и др.] // Адаптивная физическая культура. – 2012. – № 2(50). –
С. 11–13.
Анотація. Показані і узагальнені напередодні Паралімпійських ігор в Лондоні
результати виступу в Esbjerg (Данія, 2012) російських плавців з ураженням
опорно-рухового апарату і з ментальними порушеннями.
Ключові слова: результати учасників, призове місце, рекорд.
Аннотация. Показаны и обобщены накануне Паралимпийских игр в Лондоне
результаты выступления в Esbjerg (Дания, 2012) российских пловцов с
поражением опорно-двигательного аппарата и с ментальными нарушениями.
Ключевые слова: результаты участников, занятое место, рекорд.
Annotation. The results of Russian swimmers before Olympic games are
demonstrated and generalized.
Key words: competition results, occupied place, record.
363. Бріскін Ю. А.
Загальна періодизація розвитку Паралімпійських ігор / Ю. А. Бріскін //
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. – № 24. – С. 34–37.
Анотація. Подано узагальнені історичні відомості про спорт осіб з вадами
слуху в межах Олімпійського руху, виявлено його організаційні та структурні
особливості.
Ключові слова: спорт, вади слуху, Дефлімпійські ігри.
Аннотация. Представлены обобщенные исторические сведения о спорте лиц с
недостатками слуха в рамках Олимпийского движения, выявлены его
организационные и структурные особенности.
Ключевые слова: спорт, недостатки слуха, Дефлимпийские игры.
Annotation. It was gathered general historical information about people with
acoestic disorderes at Olympic movement, reveled its organization and structural
particuilarity.
Key words: sport, acoustic disorderes, Deaflimpic Games.

364. Бріскін Ю. А.
Загальна характеристика Паралімпійських ігор 1976–1988 років / Ю. А. Бріскін
// Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 4. – С. 3–6.
Анотація.
Представлена
загальна
характеристика
Ігор
другого
паралімпійського періоду за показниками комплексного аналізу кількості та
нозологічного складу їх учасників, кількості і співвідношення спортивних
дисциплін.
Ключові слова: Паралімпійські ігри, спорт інвалідів.
Аннотация.
Представлена
общая
характеристика
Игр
второго
паралимпийского периода по показателеям комплексного анализа количества и
нозологического состава их учасников, количества и соотношения спортивных
дисциплин.
Ключевые слова: Паралимпийские игры, спорт инвалидов.
Annotation. General description of Paralympic Games of the second Paralympic
period is represented on the indexes of complex analysis of amount and nosology
composition of their participants, Humber and ratios of spory disciplines.
Key words: Paralympic Games, sport invalids.
365. Бріскін Ю. А.
Загальна характеристика третього Паралімпійського періоду / Ю. А. Бріскін //
Слобожанський науково-спортивний вісник : зб. наук. пр. – Х., 2005. – Вип. 8. –
С. 314–317.
Анотація. У статті представлено періодизацію Паралімпійських ігор на
основі комплексного аналізу кількості та нозологічного складу їх учасників,
кількості та співвідношення спортивних дисциплін.
Ключові слова: Паралімпійські ігри, періодизація, перший період.
Аннотация. В статье представлена периодизация Паралимпийских игр на
основе комплексного анализа количества и нозологического состава их
участников, количества и соотношения спортивных дисциплин.
Ключевые слова: Паралимпийские игры, периодизация, первый период.
Annotation. In the article the division into the periods of Paralympic games is
represented on the indexes of complex analysis of amount and nosology composition
their participant’s amounts and correlations of sporting disciplines.
Key words: Paralympic games, division into periods, first period.
366. Бріскін Ю. А.
Паралімпійська класифікація як лімітуючий фактор досягнення спортивного
результату (на прикладі легкої атлетики) / Ю. А. Бріскін, А. В. Передерій,
С. В. Блінова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2004.
– № 13. – С. 11–20.
Анотація. Статтю приcвячено визначенню критеріїв розподілу спортсменівпаралімпійців на стартові групи, проаналізовано генезу паралімпійської
класифікації, висвітлено динаміку результатів в найбільш популярних видах
легкої атлетики залежно від особливостей формування класифікаційних груп.

Ключові слова: Паралімпійські ігри, класифікація, спортивні результати.
Аннотация. Статья посвящена определению критериев распределения
спортсменов-паралимпийцев на стартовые группы, проанализирован генезис
паралимпийской классификации, освещена динамика результатов в наиболее
популярных видах легкой атлетики в зависимости от особенностей
формирования классификационных групп.
Ключевые слова: Паралимпийские игры, классификация, спортивные
результаты.
Annotation. The article is devoted to definition of criteria of distribution of the
sportsmen to starting groups, the genesis of Paralympic classification is analysed,
dynamics of results in the most popular kinds of athletics is covered depending on
features of formation of classification groups.
Key words: Paralympic games, classification, sport result.
367. Бріскін Ю.
Тенденції формування програм Паралімпійських ігор / Ю. Бріскін,
А. Передерій, С. Блінова // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними :
зб. наук. ст. – Л., 2003. – Вип.1. – С. 7–11.
Анотація. У статті розглядаються історичні аспекти формування програм
літніх Паралімпійських ігор. Визначено кількість комплектів нагород,
співвідношення дисциплін, що належать до різних груп видів спорту.
Обґрунтовано вплив чинників, що зумовлюють
зміст програми
Паралімпійських ігор.
Ключові слова: Паралімпійські ігри, програми, види спорту.
Аннотация. Определено количество комплектов наград, соотношение
дисциплин, которые относятся к разным группам видов спорта. Обосновано
влияние факторов, обуславливающих содержание программы Паралимпийских
игр.
Ключевые слова: Паралимпийские игры, программы летних Паралимпийских
игр, виды спорта.
Annotation. Historical aspects of program`s of summer Paralympic games formation
are being considered in the article. Number of rewards` sets, proportion of
disciplines, which belong to different groups of kinds of sport has been determined.
Influence of factors, which stipulate the contents of Paralympic games program has
been grounded.
Key words: Paralympic games, program, kinds of sport.
368. Бріскін Ю.
Формування програм Паралімпійських ігор / Юрій Бріскін, Аліна Передерій //
Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К.,
2005. – С. 503.
Анотація. Основними факторами формування програм Паралімпійських ігор є
діяльність Міжнародних спортивних федерацій для неповносправних; участь
спортсменів різних нозологій та особливості їх класифікацій; популярність та
поширеність видів спорту.

Ключові слова: Паралімпійські ігри, спот неповносправних, спортсмени різних
нозологій.
Аннотация. Основными факторами формирования программ Паралимпийских
игр является деятельность Международных спортивных федераций для
инвалидов; участие спортсменов разных нозологий и особенности их
классификаций; популярность видов спорта.
Ключевые слова: Паралимпийские игры, спорт инвалидов, спортсмены разных
нозологий.
Annotation. The principal factors of forming the fixtures of Paralympic games are
the activity of international sports federations for unskillfuls; the sportsmen’s
participation of different nozologies and the pecularities of its classifications; the
popularity and widespread kinds of sport.
Key words: Paralympic sport, sport invalids, sportsmen.
369. Бріскін Ю. А.
Характеристика першого Паралімпійського періоду / Ю. А. Бріскін //
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту : зб. наук. пр.; спец. випуск : Спорт, духовність і гуманізм у сучасному
суспільстві / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. – № 22. – С. 11–13.
Анотація. У статті представлено загальну характеристику ігор першого
Паралімпійського періоду за показниками комплексного аналізу кількості та
нозологічного складу їх учасників, кількості та співвідношення спортивних
дисциплін.
Ключові слова: Паралімпійські ігри, періодизація, перший період.
Аннотация. В статье представлена общая характеристика игр первого
Паралимпийского периода по показателям комплексного анализа количества и
нозологического состава их учасников, количества и соотношения спортивных
дисциплин.
Ключевые слова: Паралимпийские игры, периодизация, первый период.
Annotation. In the article general description of Paralympic games of the first
Paralympic period is represented on the indexes of complex analysis of amount and
nosology composition their participant’s amounts and correlations of sporting
disciplines.
Key words: Paralympic games, division into periods, first period.
370. Дрюков В. О.
ХХ зимові Олімпійські ігри та ІХ зимові Параолімпійські ігри: кліматичні
умови проведення та гіпоксична адаптація спортсменів (аналітичний огляд) /
Дрюков В. О., Павленко Ю. О., Карленко В. П. // Актуальні проблеми фізичної
культури і спорту : зб. наук. пр. – К., 2005. – № 4. – С. 5–17.
Анотація. У статті представлена інформація про кліматичні умови місць
проведення змагань по видах спорту в програмі XX зимових Олімпійських ігор і
IX зимових ігор Параолімпійських 2006 років в Туріні (Італія), а також
розглянуті основні організаційно-методичні аспекти адаптації спортсменів до
виступів у середньогір’ї.
Ключові слова: змагання, кліматичні умови, середньогір’я, адаптація.

Аннотация. В статье представлена информация о климатических условиях
мест проведения соревнований по видам спорта в программе XX зимних
Олимпийских игр и IX зимних Параолимпийских игр 2006 года в Турине
(Италия), а также рассмотрены основные организационно-методические
аспекты адаптации спортсменов к выступлениям в среднегорье.
Ключевые слова: соревнования, климатические условия, среднегорье,
адаптация.
Annotation. In the article information is presented about the climatic terms of places
of leadthrough of competitions on the types of sport in the program of the XX winter
Olympic games and IX winter Paralimpiс games 2006 years in Turin (Italy), and also
the basic organizational-methodical aspects of adaptation of sportsmen are
considered to appearances in middle mountains.
Keywords: competitions, climatic terms, middle mountains, adaptation.
371. Дудиловская М.
Что такое „параолимпийские игры”? / М. Дудиловская // Спортивная жизнь
России. – 1989. − № 4. – С. 12–13.
Анотація. Визначено поняття „параолімпійські ігри”, розглянуто діяльність
чотирьох міжнародних асоціацій параолімпійського руху.
Ключові слова: параолімпійські ігри, параолімпійські асоціації, інваспорт.
Аннотация. Определено понятие „параолимпийские игры”, рассмотрена
деятельность четырех международных ассоциаций параолимпийского
движения.
Ключевые слова: параолимпийские игры, параолимпийские ассоциации,
инваспорт.
Annotation. The term „Paraolympic Games” has been defined, activities of four
international associations of Paraolympic movement has been considered.
Key words: Paraolympic Games, Paraolympic associations, sport of handicapped.
372. Евсеев С. П.
Аналитическая справка о XIII Паралимпийских играх 2008 года в Пекине (КНР)
и участие в них сборной команды Российской Федерации / Евсеев С. П.,
Шелков О. М., Баряев А. А. // Адаптивная физическая культура. – 2008. – № 4.
– С. 2–12.
Анотація. У статті дана загальна характеристика XIII Паралімпійських ігор
у Пекіні (2008 р.), представлений аналіз підсумків виступу команди російських
спортсменов-паралімпійців.
Ключові слова: підсумки, результат, місце, медалі, рейтинг.
Аннотация. В статье дана общая характеристика XIII Паралимпийских игр в
Пекине (2008 г.), представлен анализ итогов выступления команды российских
спортсменов-паралимпийцев.
Ключевые слова: итоги, результат, место, медали, рейтинг.
Annotation. The authors give general information about the Beijing 2008
Paralympic Games and results of their analysis regarding participation of the
Russian Federation paralympic sportsmen.

Key words: residts, standings, medals, rating.
373. Карпюк Р. П.
Історичні аспекти розвитку паралімпійських ігор (1980–2008 роки) //
Карпюк Р. П. // Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук. пр.]. –
Х., 2008. – № 4. – С. 221–224.
Анотація. У статті наведено дату, місце проведення, кількість країнучасниць, кількість спортсменів-учасників, кількість медалей, які отримали
спортсмени на Паралімпійських іграх, що відбулися у період з 1980 до 2008
року.
Ключові слова: історія, Паралімпійські ігри.
Аннотация. В статье приведены дата, место проведения, количество странучастниц, количество спортсменов-участников, количество медалей, которые
получили спортсмены на Паралимпийских играх, состоявшихся в период с 1980
по 2008 год.
Ключевые слова: история, Паралимпийские игры.
Annotation. The date, the site, the quantity of participating countries, the quantity of
participating sportsmen, the quantity of medals received by sportsmen on Paraiympic
Games, which took place since 1980 till 2008, are reflected in the article.
Key words: history, Paralympic Games.
374. Макина Л. Р.
Методические
особенности
физической
подготовки
легкоатлетовпаралимпийцев / Макина Р. Л. // Теория и практика физической культуры. –
2008. – № 4. – С. 50–52.
Анотація. Отримані в результаті експерименту дані свідчать про те, що
облік методичних особливостей у тренуванні сприяє підвищенню рівня
фізичних якостей легкоатлетов-паралімпійців.
Ключові слова: слабозрячі легкоатлети, спортивне завантаження, фізична
підготовка.
Аннотация.
Полученные
в
результате
эксперимента
данные
свидетельствуют о том, что учет методических особенностей в тренировке
способствует повышению уровня физических качеств легкоатлетовпаралимпийцев.
Ключевые слова: слабовидящие легкоатлеты, спортивная загрузка,
физическая подготовка.
Annotation. Got as a result of experiment information testify that учт of methodical
features in training instrumental in the increase of level of physical qualities of
athletes рaralympic.
Keywords: cecutient athletes, sporting loading, physical preparation.
375. Матвеев С.
Параолимпийские игры от Рима до Солт-Лейк-Сити / Сергей Матвеев, Юрий
Брискин, Дмитрий Голод // Наука в олимпийском спорте. – 2002. − № 2. – С.
17–23.

Анотація. У статті розглянуто передумови виникнення Параолімпійських
ігор. Дано загальну характеристику організації та проведення Ігор, а також
визначено напрями сучасного розвитку параолімпійського спорту.
Ключові слова: параолімпійський спорт, параолімпійський рух, спорт інвалідів.
Аннотация.
В
статье
рассмотрены
предпосылки
возникновения
Параолимпийских игр. Дана общая характеристика организации и проведения
Игр, а
также определены направления современного развития
параолимпийского спорта.
Ключевые слова: параолимпийский спорт, параолимпийское движение, спорт
инвалидов.
Annotation. Prerequisites for Paralympic games appearance are considered in the
article. Here is given the general characteristic of organization and realization of
Paralympic games and also are determined the directions of modern development of
Paralympic sport.
Key words: Paralympic games, Paralympic sport.
376. Мишарина С. Н.
Результаты легкоатлетов России на ХІІІ Паралимпийских играх в Пекине /
Мишарина С. Н. // Адаптивная физическая культура. – 2009. – № 1. – С. 2–3.
Анотація. Проаналізовані підсумки виступів паралімпійців-легкоатлетів на
ХІІІ Паралімпійських іграх у Пекіні.
Ключові слова: паралімпійські ігри, легка атлетика, збірна команда,
порушення зору, ураження опорно-рухового апарату.
Аннотация. На ХІІІ Паралимпийских играх в Пекине команда Российской
Федерации по легкой атлетике завоевала 16 медалей, из них 3 золотых, 7
серебряных и 6 бронзовых. Представлен анализ итогов выступлений
паралимпийцев-легкоатлетов на самом ответственном для них соревновании.
Ключевые слова: паралимпийские игры, легкая атлетика, сборная команда,
нарушения зрения, поражение опорно-двигательного аппарата.
Annotation. At the 2008 Beijing Paralympics menbers of the Russian national track
and field team won 3 gold medals, 7 silver and 6 bronze ones.
Key words: Paralympics, tract and field athletics, National team.
377. Опыт психологической подготовки паралимпийцев к Ванкуверу /
Шелков О. М., Громова И. А., Гладышев А. И., Голуб Я. В. // Адаптивная
физическая культура. – 2011. – № 1(45). – С. 41–43.
Анотація. У статті представлено досвід психологічної підготовки лижниківбіатлоністів до Паралімпійських ігор у Ванкувері, Канада (спортсмени з
ураженням опорно-рухового апарату).
Ключові слова: відповідальні змагання, психологічна підготовка, психічне
тренування, психофізіологічний стан, саморегуляція, точність стрільби у
біатлоні.
Аннотация. В статье представлен опыт психологической подготовки
лыжников-биатлонистов к Паралимпийским играм в Ванкувере, Канада
(спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата).

Ключевые слова: ответственные соревнования, психологическая подготовка,
психическая тренировка, психофизиологическое состояние, саморегуляция,
точность стрельбы в биатлоне.
Annotation. The article presents the experience of psychological training of skiers,
biathletes to the Paralympics Games in Vancouver, Canada (athletes with affection
of the locomotorium).
Key words: responsible competition, psychological training, mental training, psychophysiological state, self-control, precision shooting in biathlon.
378. Павлов С.
Опыт комплексной предсоревновательной подготовки
лыжника к
Параолимпийским играм в Нагано / С. Павлов, Б. Поляев, А. Тарабыкин //
Человек в мире спорта: новые идеи, технологии, перспективы : тез. докл.
Междунар. науч. конгр. – М., 1998. – Т. 2. – С. 551–553.
Анотація. Запропонована комплексна програма підготовки спортсменівінвалідів.
Ключові слова: інваліди, Параолімпійські ігри.
Аннотация. Предложена комплексная программа подготовки спортсменовинвалидов.
Ключевые слова: инвалиды, Параолимпийские игры.
Annotation. It was suggested the comprehensive programmed of sportsmen- invalids
training.
Key words: invalids, Рaraolympic Сames.
379. Пітин М.
Баскетбол на візках в системі змагань неповносправних спортсменів / Мар’ян
Пітин // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту учнівської і
студентської молоді : тези доп. Всеукр. наук.-конф. – Івано-Франківськ, 2004. –
С. 196–202.
Анотація. Ця робота присвячена характеристиці баскетболу на візках у
системі змагань.
Ключові слова: баскетбол на візках, система змагань, спортсмени-інваліди.
Аннотация. Эта работа посвящена характеристике баскетбола на колясках
в системе соревнований.
Ключевые слова: баскетбол на колясках, система соревнований, спортсменыинвалиды.
Annotation. This work is dedicating of characteristics basketball wheelchair in
system of the competition disabled sportsmen’s.
Key words: basket-ball on carriages, system of competitions, sportsmen-invalids.
380. Пітин М.
Загальна
характеристика
компонентів
змагальної
діяльності
у
параолімпійському баскетболі / Мар′ян Пітин // Молода спортивна наука
України : зб. наук. пр. з галуз фіз. культури та спорту. – Л., 2003. – Вип. 7, т. 3.
– С. 254–258.

Анотація. У роботі визначена загальна характеристика компонентів
активності конкурентів у паралімпійькому баскетболі.
Ключові слова: паралімпійський баскетбол, характеристика компонентів
діяльності змагання.
Аннотация. В работе определена общая характеристика компонентов
активности конкурентов в паралимпийском баскетболе.
Ключевые слова: паралимпийский баскетбол, характеристика компонентов
соревновательной деятельности.
Annotation. In work determines common characteristic of the components of
competitive activity paralympic basketball. There is e specific and common
component of competitive activities Olympic and Paralympic basketball.
Key words: paralympic basketball, description of components of competition activity.
381. Пітин М.
Класифікація основних компонентів змагальної діяльності в голболі / М. Пітин
// Студент, наука і спорт у ХХІ сторіччі: матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. студ.
– К., 2002. – С. 162–163.
Анотація. Одним з 18 видів спорту, що входять до програми Параолімпійських
ігор, є голбол – гра для осіб з повною або частковою втратою зору. Основним
структурним компонентом голболу є кидок м’яча. Розроблено класифікацію,
яка сприятиме конкретизації завдань технічної підготовки голболістів та
об’єктивізації її контролю.
Ключові слова: змагальна діяльність, інваліди, Параолімпійські ігри.
Аннотация. Одним из 18 видов спорта, входящих в программу
Параолимпийских игр, является голбол – игра для лиц с полной или частичной
потерей зрения. Основным структурным компонентом голбола является
бросок мяча. Броски в голболе классифицируются по сложности, направлению,
методу выполнения и предварительным движениям. Разработанная
классификация будет способствовать конкретизации задач технической
подготовки голболистов и объективизации ее контроля.
Ключевые
слова:
соревновательная
деятельность,
инвалиды,
Параолимпийские игры.
Annotation. Goalball is one of the 18 kinds of sport, which are included to the
Paralympic Games program for the sportsmen with defects of sight. Ball dash is
basic structural component of the game. Goalball dasches are classified according to
difficulties, direction, performance place, preparing moves. Developed classification
well contribute to goalballer technical training tasks render concrete, as well as
objectified of its control.
Key words: Paralympic Games, training.
382. Пітин М.
Класифікаційний склад команд України в баскетболі на візках / Мар′ян Пітин //
Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали
IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2004. – С. 235–237.
Анотація. Визначений класифікаційний склад команд України в баскетболі на
візках.

Ключові слова: кваліфікація, система, баскетболісти на візках.
Аннотация. Определен классификационный состав команд Украины в
баскетболе на колясках.
Ключевые слова: квалификация, система, баскетболисты на колясках.
Annotation. Classification composition of commands of Ukraine is certain in basketball on carriages.
Keywords: qualification, system, basketball-players on carriages.
383. Пітин М. П.
Моделювання умов змагальної діяльності в тренуванні неповносправних
баскетболістів / Пітин М. П. // Проблемы и перспективы развития спортивных
игр и единоборств в высших учебных заведениях : электрон. науч. конф. / под
ред. С. С. Ермакова. – Х., 2005. – С. 111–114.
Анотація. Тренування неповносправних баскетболістів за структурою
відповідає загальним положенням підготовки спортсменів. Основним засобом
у підготовці спортсменів є спортивна вправа. Запропоновані вправи можуть
слугувати практичною допомогою при вирішені окремих та комплексних
завдань тренування неповносправних баскетболістів для інструкторів та
тренерів з баскетболу на візках.
Ключові слова: моделювання, умови, змагальна діяльність, тренування,
баскетболісти на візках.
Аннотация. Тренировка баскетболисто-инвалидовв за структурой отвечает
общим положениям подготовки спортсменов. Основным средством в
подготовке спортсменов является спортивное упражнение. Предложенные
упражнения могут служить практической помощью при решенные отдельных
и комплексных задач тренировки баскетболистов-инвалидов для инструкторов
и тренеров по баскетболу на колясках.
Ключевые слова: моделирование, условия, соревновательная деятельность,
тренировка, баскетболисты на колясках.
Annotation. Training of неповносправних basketball-players after a structure
answers the general of preparation of sportsmen. A basic mean in preparation of
sportsmen is sporting exercise. The offered exercises can serve as a practical help at
decided separate and complex tasks of training of неповносправних basketballplayers for instructors and trainers from basket-ball on carriages.
Key words: design, terms, contention activity, training, basketball-players on
carriages.
384. Пітин М.
Результативність гравців команд України в баскетболі у візках / Мар’ян Пітин //
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту.
– Л., 2004. – Вип. 9, т. 1. – С. 319–322.
Анотація. Ця робота присвячена визначенню результативності гравців
команд України в баскетболі на вызках.
Ключові слова: баскетбол на вызках, результативність гравців.
Аннотация. Эта работа посвящена определению результативности игроков
команд Украины в баскетболе на колясках.

Ключевые слова: баскетбол на колясках, результативность игроков.
Annotation. This work is dedicating of definition resulting of the players Ukrainian's
teams from basketball wheelchair. Was presenting classifications staff of the teams,
resulting of the players each class during competitive activity and was definition,
correlation between resulting and classifications class of the players.
Key words: basket-ball on carriages, effectiveness of players.
385. Пітин М.
Системи підвідних вправ у навчанні техніки кидків у голболі / М. Пітин //
Фізична культура, спорт та здоров’я : зб. наук. ст. – Х., 2002. – С. 47.
Анотація. Використання системи підвідних вправ достовірно покращує
ефективність техніки кидків у голболі.
Ключові слова: навчання, тренування, Паралімпійські ігри.
Аннотация. Использование системы подводящих упражнений достоверно
улучшает эффективность техники бросков в голболе.
Ключевые слова: обучение, тренировка, Паралимпийские игры.
Annotation. Using the system of rousing exercises trustworthy improve the
effectiveness of throve technique in goolball.
Key words: teaching, training, Paralympic Games.
386. Пловцы-призеры Паралимпийских игр в Афинах (2004 г.) и Пекине
(2008 г.) / Назаренко Ю. А., Тверяков И. Л., Мосунов Д. Ф. [и др.] // Адаптивная
физическая культура. – 2008. – № 4. – С. 16.
Анотація. Вивчивши протоколи фінальних запливів учасників змагань з
плавання на Паралімпійських іграх, розглянуто порівняльний аналіз виступів
російських плавців на XII і XIII Паралімпійських іграх.
Ключові слова: плавці, Паралімпійські ігри, змагання.
Аннотация. Изучив протоколы финальных заплывов участников соревнований
по плаванию на Паралимпийских играх, проведен сравнительный анализ
выступлений российских пловцов на XII и XIII Паралимпийских играх.
Ключевые слова: пловцы, Паралимпийские игры, соревнования.
Annotation. Studying protocols of final races of participants of competitions on
swimming on Paralimpiiskikh games, the comparative analysis of appearances of the
Russian swimmers is produced on XII and XIII Paralimpiс games.
Key words: swimmers, Paralimpiс games, competitions.
387. Приступа Є.
Спортивні ігри у програмах Паралімпійських ігор / Євген Приступа, Евгеніуш
Болях // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л.,
2003. – Вип. 1. – С. 75–80.
Анотація. У статті розглядається динаміка кількості спортивних ігор та
комплектів медалей, що розігрувалися у Паралімпійських іграх; аналізується
співвідношення індивідуальних, командних і парних розрядів
змагань у
спортивних іграх.
Ключові слова: спортивні ігри, Паралімпійські ігри.

Аннотация. В статье рассматривается динамика количества спортивных
игр и комплектов медалей, разыгранных в Паралимпийских играх.
Проанализировано соотношение индивидуальных, командных и парных
разрядов соревнований в спортивных играх.
Ключевые слова: спортивные игры, Паралимпийский спорт.
Annotation. In the article there is considered the dynamics of number of the sports
games and the complete sets of medals that were raffled during Paralympics games,
there is analyzed the correlation of individual, commanding and pair rates
competition in sports games.
Key words: sports games, Paralympics games.
388. Приступа Є.
Адаптаційні реакції системи кровообігу неповносправних важкоатлетів на
силові навантаження / Євген Приступа, Тетяна Приступа, Богдан Сікора //
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. –
Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 369 – 372.
Анотація. У статті розглянуті адаптаційні реакції системи кровообігу
інвалідів-важкоатлетів на силові навантаження.
Ключові слова: реакції, система кровообігу, инваліди-важкоатлети.
Аннотация. В статье рассмотрены адаптационные реакции системы
кровообращения инвалидов-тяжелоатлетов на силовые нагрузки.
Ключевые
слова:
реакции,
система
кровообращения,
инвалидытяжелоатлеты.
Annotation. The paper deals with the problems of the adaptation reaction of the
paraweightlifters' blood-circulation system on the power loadings. The paper
contains some conclusions on the problem.
Key words: reactions, system of circulation of blood, invalids.
389. Приступа Є.
Тенденції розвитку важкої атлетики серед інвалідів / Євген Приступа, Євген
Мислаковський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.
культури і спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 481 – 483.
Анотація. Визначені особливості та тенденції розвитку важкої атлетики як
параолімпійського виду спорту.
Ключові слова: важка атлетика, тенденції розвитку, інваліди.
Аннотация. Определены особенности и тенденции развития тяжелой
атлетики как параолимпийского вида спорта.
Ключевые слова: тяжелая атлетика, тенденции развития, инвалиды.
Annotation. Certain features and progress of heavy athletics trends as a type of
Paralympics sport.
Key words: heavy athletics, progress trends, invalids.
390. Приступа Є.
Динаміка навантажень у неповносправних важкоатлетів протягом
передзмагального мезоциклу тренування / Євген Приступа, Євген

Мислаковський, Тетяна Приступа // Молода спортивна наука України : зб. наук.
пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 483 – 490.
Анотація. Досліджена динаміка завантажень важкоатлетів на протяжении
передзмагального мезоциклу тренування.
Ключові слова: динаміка, навантаження, важкоатлети, передзмагальні
тренування.
Аннотация. Исследована динамика нагрузок тяжелоатлетов на протяжении
предсоревновательного мезоцикла тренировки.
Ключевые слова: динамика, нагрузки, тяжелоатлеты, предсоревновательные
тренировки.
Annotation. The aim of the paper was to research the dynamics of the parapowerlifters' loadings durings 5 microcycles of their precompetition mesocycle of the
training. The training curriculums of 20-ies para-powerlifters' were thoroughey
analized.
Key words: dynamics, loadings, тяжелоатлеты, precontest trainings.
СПЕЦІАЛЬНІ ОЛІМПІАДИ
391. Бегидова Т. П.
Участие сборной команды Российской Федерации в ХІІІ играх Специальной
Олимпиады / Бегидова Т. П. // Адаптивная физическая культура. – 2012. – №
1(49). – С. 54.
Анотація. У статті представлена загальна характеристика XIII ігор
Спеціальної Олімпіади, проведено огляд виступу атлетів Росії з урахуванням
існуючих державних типових програм. Аналізується вплив занять адаптивною
фізичною культурою з використанням практики олімпійської освіти на
комплексну реабілітацію та інтеграцію осіб з порушенням інтелекту.
Ключові слова: результати, державна типова програма, олімпійська освіта,
реабілітація, інтеграція.
Аннотация. В статье представлена общая характеристика XIII игр
Специальной Олимпиады, проведен обзор выступления атлетов России с
учетом существующих государственных типовых программ. Анализируется
влияние занятий адаптивной физической культурой с использованием
практики олимпийского образования на комплексную реабилитацию и
интеграцию лиц с нарушением интеллекта.
Ключевые слова: результаты, государственная типовая программа,
олимпийское образование, реабилитация, интеграция.
Annotation. The article presents a general description of the XIII Games of the
Special Olympics, a review of performance athletes, Russia, taking into account the
existing state model programs. The influence of adaptive physical education classes
with the use of the practice of Olympic education in a comprehensive rehabilitation
and integration of persons with intellectual disabilities.
Keywords: results, state general program, Olympic Education, rehabilitation,
integration.

392. Гутников С. В.
Из Америки с золотом, серебром и бронзой / С. В. Гутников // Адаптивная
физическая культура. – 2009. - № 1. – С. 40.
Анотація. У статті висвітлений виступ російських спортсменів на
Усесвітніх зимових Спеціальних Олімпійських іграх.
Ключові слова: спортсмени, Спеціальних Олімпійських ігри, перемога.
Аннотация. В статье освещено выступление российских спортсменов на
Всемирных зимних Специальных Олимпийских играх.
Ключевые слова: спортсмены, Специальные Олимпийские игры, победа.
Annotation. In the article appearance of the Russian sportsmen is lighted up on the
World winter Special Olympic games.
Key words: sportsmen, Special Olympic games, victory.
393. Бріскін Ю.
Адаптивний спорт. Спеціальні Олімпіади : [навч. посіб.] / Юрій Бріскін. – Л. :
Ахіл, 2003. – 128 с.
Анотація. Викладено матеріал щодо генези і філософських основ руху
Спеціальних Олімпіад, історії та організації Ігор Спеціальних Олімпіад,
методики спортивної підготовки та правил проведення змагань серед
спортсменів із затримкою розумового розвитку.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, змагання, спортсмени із затримкою
розумового розвитку.
Аннотация. Изложен материал о философских основах движения
Специальных Олимпиад, истории и организации Игр Специальных Олимпиад.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, соревнования, спортсмены с
задержкой умственного развития.
Annotation. Material dealing with genesis and philosophic principles of Special
Olympiad movement, history and organization of Special Olympiad Games, methods
of sport training and competition rules for sportsmen with mental retardation is
being lay out.
Key words: Special Olympiads, competition, sportsmen with mental retardation.
394. Бріскін Ю.
Волонтерські програми Спеціальних Олімпіад / Ю. Бріскін, Л. Карпенко //
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л., 2003. –
Вип. 1. – С. 21−23.
Анотація. У статті узагальнено відомості про програми залучення
волонтерів у межах міжнародного спортивного руху Спеціальних Олімпіад та
перспективи їх впровадження в Україні.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, волонтери, міжнародний спортивний
рух.
Аннотация. В статье обобщены данные о программах вовлечения волонтеров
в международное спортивное движение Специальных Олимпиад.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, волонтеры, международное
спортивное движение.

Annotation. Information dealing with programs of volunteers` involvement in the
frames of International sport movement of Special Olympiads and perspectives of
their implementation in Ukraine is being generalized in the article.
Key words: Special Olympiads, volunteers, International sport movement.
395. Бріскін Ю. А.
Волонтерські програми Спеціальних Олімпіад / Ю. А. Бріскін, Л. О. Карпенко //
Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К.,
2005. – С. 500.
Анотація. Спеціальні Олімпіади намагаються стимулювати волонтерську
роботу. Основними напрямками впровадження залучення волонтерів є сім
програм.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, спорт інвалідів.
Аннотация. Специальные Олимпиады стимулируют волонтерскую работу.
Основными направлениями задействования волонтеров являются семь
программ.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, спорт инвалидов.
Annotation. Information dealing with programs of volunteers` involvement in the
frames of International sport movement of Special Olympiads and perspectives of
their implementation in Ukraine is being generalized in the article.
Key words: Special Olympiads, volunteers, International sport movement.
396. Бріскін Ю.
Досвід розвитку Спеціальних Олімпіад у Республіці Польща та можливості
його використання в Україні / Ю. Бріскін, В. Стрелковська // Педагогіка,
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб.
наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2005. – № 23. – С. 4–7.
Анотація. Виявлено основні періоди розвитку Спеціальних Олімпіад та
тенденції формування Спеціальних Олімпіад у Польщі.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, програма Спеціальних Олімпіад,
відхилення розумового розвитку.
Аннотация. Выявлены основные периоды развития Специальных Олимпиад
Польши.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, программа Специальных Олимпиад,
отклонения умственного развития.
Annotation. The main period and tendencies of development of Poland Special
Olympics have been definided and analyzed.
Key words: Special Olympics, Special Olympics program, mental retardation.
397. Бріскін Ю.
Пріоритетно-репрезентативні види спорту Спеціальних Олімпіад в Україні /
Юрій Бріскін, Ольга Павлось, Аліна Передерій // Фізична активність, здоров’я і
спорт. – 2012. – № 1(7). – С. 43–49.
Анотація. Результати цієї роботи ґрунтуються на опитуванні, яке
проводилося для визначення пріоритетно-репрезентативних видів спорту

Спеціальних Олімпіад в Україні. Після опрацювання результатів дослідження
було встановлено, що серед запропонованих літніх видів спорту Спеціальних
Олімпіад найпопулярнішим в Україні є футбол. Окрім того, високі рейтингові
позиції займають легка атлетика, баскетбол, гімнастика, волейбол. Було
визначено, що серед представлених зимових видів спорту Спеціальних
Олімпіад, найпопулярнішим видом спорту є лижні перегони. Високий рейтинг
мають також фігурне катання та гірськолижний спорт.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, вади інтелекту, види спорту,
анкетування, коефіцієнт конкордації.
Аннотация. Результаты данной работы основаны на опросе, который
проводился с целью установления приоритетно-репрезентативных видов
спорта Специальных Олимпиад в Украине. После обработки результатов
исследования было определено, что среди предлагаемых летних видов спорта
Специальных Олимпиад самым популярным является футбол. Кроме того,
высокие рейтинговые позиции у легкой атлетики, баскетбола, гимнастики,
волейбола. Было определено, что среди предлагаемых зимних видов спорта
Специальных Олимпиад самым популярным видом спорта являются лыжные
гонки. Также высокий рейтинг у фигурного катания и горнолыжного спорта.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, нарушения интеллекта, виды
спорта, анкетирование, коэффициент конкордации.
Annotation. Our job performances are base on questioning which was conducted
with the aim of determination of priority-representative types of sport of the Special
Olympiacs in Ukraine. Working out research results, it was set that among the
offered summer types of sport of the Special Olympics, the most popular type of sport
in Ukraine is football. Except that, high rating positions occupy track-and-field,
basket-ball, gymnastics, volleyball. It was also set that among presented winter
sports of the Special Olympcs, the most popular type of sport is ski racing. Also high
rating positions occupy a figure-skating and mountain-skiing.
Key words: Special Olympics, violations of intellect, types of sport, questionnaire,
coefficient of concordation.
398. Бріскін Ю.
Побудова програм Спеціальних Олімпіад / Юрій Бріскін // Теорія і методика
фізичного виховання і спорту. – 2004. – № 2. – С. 15–18.
Анотація. Проаналізовані тенденції формування програм сучасних Ігор
Спеціальних Олімпіад, визначені їхні структурні особливості та потенціальна
перспектива розвитку видів спорту у Спеціальних Олімпіадах України.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, види спорту.
Аннотация. Проанализированы
тенденции
формирования
программ
современных Игр Специальных Олимпиад, определены их структурные
особенности и потенциальная перспективность развития видов спорта в
Специальных Олимпиадах Украины.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, виды спорта.
Annotation. The given article is devoted to analysis of the tendencies of formation of
the programs of modern games of Special Olympiads. Their structural features and

potential opportunity of development of kinds of sports in Special Olympiads of
Ukraine are determined.
Key words: Special Olympiads, kinds of sport.
399. Бріскін Ю.
Програми Спеціальних Олімпіад / Ю. Бріскін, А. Передерій, Н. Нерода //
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л., 2003. –
Вип. 1. – С. 12–16.
Анотація. У статті подано аналіз тенденцій формування програм сучасних
ігор Спеціальних Олімпіад, визначено їхні структурні особливості та
потенційну перспективність розвитку видів спорту у Спеціальних Олімпіадах
України.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, програми, види спорту.
Аннотация. В статье подан анализ тенденций формирования программ
современных игр − Специальных Олимпиад. Обозначены их структурные
особенности и потенциальное развитие видов спорта в Специальных
Олимпиадах Украины.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, программы, виды спорта.
Annotation. Tendencies` analysis of modern Special Olympiads games` program
formation is being presented in the article, their structural peculiarities and potential
perspectives of kinds of sport development in Special Olympiads of Ukraine are being
defined.
Key words: Special Olympiads, programs, kinds of sport.
400. Бріскін Ю.
Розвиток Спеціальних Олімпіад у Республіці Польща / Ю. Бріскін,
В. Стрелковська // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук.
ст. – Л., 2004. – С. 75 – 78.
Анотація. Виявлено основні періоди розвитку Спеціальних Олімпіад та
виявлено тенденції формування Спеціальних Олімпіад Польщі.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, програма Спеціальних Олімпіад,
відхилення розумового розвитку.
Аннотация. Выявлены основные периоды развития Специальных Олимпиад
Польши.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, программа Специальных Олимпиад,
отклонения умственного развития.
Annotation. The main period and tendencies of development of Poland Special
Olympics have been definided and analyzed.
Key words: Special Olympics, Special Olympics program, mental retardation.
401. Бріскін Ю.
Розвиток Спеціальних Олімпіад у Республіці Польща / Юрій Бріскін, Аліна
Передерій, Ванда Стрелковська // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези
доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 505.

Анотація. Виявлено основні періоди розвитку Спеціальних Олімпіад та
виявлено тенденції формування Спеціальних Олімпіад Польщі.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, програма Спеціальних Олімпіад,
відхилення розумового розвитку.
Аннотация. Выявлены основные периоды развития Специальных Олимпиад
Польши.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, программа Специальных Олимпиад,
отклонения умственного развития.
Annotation. The main period and tendencies of development of Poland Special
Olympics have been definided and analyzed.
Key words: Special Olympics, Special Olympics program, mental retardation.
402. Бріскін Ю.
Структура та зміст тренувальних програм Спеціальних Олімпіад / Юрій
Бріскін, Аліна Передерій, Ірина Когут // Теорія і методика фізичного
виховання і спорту. – 2006. – № 1. – С. 3– 6.
Анотація. Подано детальний аналіз тренувальних програм Спеціальних
Олімпіад, визначено напрямки їх корекції.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, спортсмени-інваліди.
Аннотация. Представлен детальный анализ тренировочных программ
Специальных Олимпиад, определены целесообразные направления их коррекции.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, спортсмены-инвалиды.
Annotation. The detailed analysis of the training programs of the Special Olympics is
given in the article; expedient directions of their correction are outlined.
Key words: Special Olympics, sport invalids.
403. Бріскін Ю. А.
Структура та зміст тренувальної програми Спеціальної Олімпіади з легкої
атлетики / Ю. А. Бріскін, А. В. Передерій, О. О. Слісенко // Педагогіка,
психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук.
моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. − № 1. – С. 22–25.
Анотація. Проаналізовано структуру та зміст типової тренувальної
програми Спеціальних Олімпіад з легкої атлетики. Визначено переваги та
недоліки побудови тренувального процесу осіб з вадами інтелекту у легкій
атлетиці.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, тренувальні програми, легка атлетика.
Аннотация. Проанализированы структура и содержание тренировочной
программы Специальной Олимпиады по легкой атлетике. Установлены
преимущества и недостатки построения тренировочного процесса лиц с
нарушениями интеллекта в легкой атлетике.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, тренировочные программы, легкая
атлетика.
Annotation. Structure and contents of typical training programs of Special Olympic
in cross-country skiing, basketball and track and field athletics have been analyzed.
The conformity to laws of preparation of and to sportsmen with mental retardation

nosology has been established. The main directions of improvement of training
programs of Special Olympics have been determined.
Key words: Special Olympics, training programs, track and field athletics.
404. Бріскін Ю. А.
Тактична підготовка спортсменів за тренувальними програмами Спеціальних
Олімпіад з баскетболу / Бріскін Ю. А., Слісенко О. О. // Вісник Чернігівського
держ. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне
виховання і спорт. – Чернігів, 2007. – Вип. 44. – С. 136–139.
Анотація. У процесі дослідження були вивчені та проаналізовані структура і
зміст типової тренувальної програми Спеціальних Олімпіад з баскетболу.
Також визначено місце тактичної підготовки та напрямки її вдосконалення у
тренувальних програмах Спеціальних Олімпіад з баскетболу.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, тренувальна програма, баскетбол.
Аннотация. В ходе исследования были изучены и проанализированы структура
и содержание типичной тренировочной программы Специальных Олимпиад по
баскетболу. Также определено место тактической подготовки и направления
ее усовершенствования в тренировочных программах Специальных Олимпиад
по баскетболу.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, тренировочная программа,
баскетбол.
Annotation. An entrance of research the structure and the contents of the typical
training program of Special Olympics on basketball have been investigated and
analyzed. Also the place of tactical pteparation and a direction of the improvement in
training programs of Special Olympics on basketball is determined.
Key words: Special Olympics, training program, basketball.
405. Ильин В. А.
Анализ результатов выступления сборной команды России по боулингу на ХІІІ
Всемирных летних играх Специальной Олимпиады / Ильин В. А. // Адаптивная
физическая культура. – 2012. – № 2(50). – С. 37–38.
Анотація. У статті представлений аналіз результатів виступу збірної
команди Росії з боулінгу на XIII Всесвітніх літніх іграх Спеціальної Олімпіади
2011 р. у м. Афіни (Греція).
Ключові слова: XIII Всесвітні літні ігри Спеціальної Олімпіади 2011 р.,
боулінг, спортсмени-інваліди, збірна команда Росії, результати виступу.
Аннотация. В статье дается анализ результатов выступления сборной
команды России по боулингу на XIII Всемирных летних играх Специальной
Олимпиады 2011 г. в г. Афины (Греция).
Ключевые слова: XIII Всемирные летние игры Специальной Олимпиады 2011г.,
боулинг, спортсмены-инвалиды, сборная команда России, результаты
выступления.
Annotation. The paper analyzes the performance results of Russian national team Is
bowling in the XIII World Summer Games Special Olympics 2011 in Athens (Greece).
Key words: XIII World Summer Games Special Olympics 2011, Bowling and athletes
with disabilities, the team of Russia, the results of the performance.

406. Карпенко Л.
Деятельность организации „Специальные Олимпиады” в современном
обществе / Л. Карпенко // Наука в олимписком спорте. – 2006. – № 1. – С. 38–
44.
Анотація. Проаналізовано діяльність Спеціальної Олімпіади та визначено
сучасні тенденції її розвитку у світі й Україні.
Ключові слова: організація, Спеціальні Олімпіади, суспільство, тенденції
розвитку.
Аннотация. Проанализирована деятельность Специальной Олимпиады и
определены современные тенденции ее развития в мире и Украине.
Ключевые слова: организация, Специальные Олимпиады, общество, тенденции
развития.
Annotation. Activity of Special Olympics is analysed and modern tendencies of its
development in the world and Ukraine are revealed.
Key words: organization, Spetsil'ni of Olympiad, society, progress trends.
407. Когут І. О.
Об′єднаний спорт – волонтерська програма Спеціальних Олімпіад / І. О. Когут,
Л. О. Карпенко // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук.
ст. з проблем фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л.,
2005. – Вип. 4. – С. 87–92.
Анотація. У статті представлені загальні відомості про виникнення і
розвиток програми Спеціальних Олімпіад – Об'єднаний спорт. Визначено роль
чинників, що зумовлюють необхідність реалізації програми Об'єднаний спорт.
Ключові слова: програма Спеціальних Олімпіад – Об'єднаний спорт.
Анотация. В статье представлены общие сведения о возникновении и
развитии программы Специальных Олимпиад – Объединенный спорт.
Определена роль факторов, необходимых при реализации программы
Объединенный спорт.
Ключевые слова: программа Специальных Олимпиад– Объединенный спорт.
Annotation. The article dials with history and development of Special Olympic
program – United sport, and showed the role of factors that define needs of
realization of program United sport.
Key words: program of Special Olympic United sport.
408. Кутек Т.
Використання оздоровчого бігу у сімейному клубі Спеціальних Олімпіад /
Т. Кутек // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця,
2006. – Вип. 6. – С. 114–118.
Анотація. Обґрунтовується необхідність розширення заходів адаптивної
фізичної культури, включаючи реабілітацію та рекреацію, при роботі з
неповносправними дітьми.
Ключові слова: розумова відсталість, оздоровчий біг, фізичний стан.

Анотация. Обосновывается необходимость расширения мероприятий
адаптивной физической культуры, включая реабилитацию и рекреацию, при
работе с неполноценными детьми.
Ключевые слова: умственная отсталость, оздоровительный бег, физическое
состояние.
Annotation. The article deals with the necessity of enlargement of means of adaptive
physical education for disabled children, including rehabilitation and recreation
Key words: mental retardation, running.
409. Кутек Т.
Використання оздоровчого бігу у сімейному клубі Спеціальних Олімпіад /
Т. Кутек // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з
проблем фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л.,
2005. – Вип. 4. – С. 92–96.
Анотація. Обґрунтовується необхідність розширення заходів адаптивної
фізичної культури, включаючи реабілітацію та рекреацію, при роботі з
неповносправними дітьми.
Ключові слова: розумова відсталість, оздоровчий біг, фізичний стан.
Анотация. Обосновывается необходимость расширения мероприятий
адаптивной физической культуры, включая реабилитацию и рекреацию, при
работе с неполноценными детьми.
Ключевые слова: умственная отсталость, оздоровительный бег, физическое
состояние.
Annotation. The article deals with the necessity of enlargement of means of adaptive
physical education for disabled children, including rehabilitation and recreation
Key words: mental retardation, running.
410. Кучер В.
Відмінності ігор Спеціальних Олімпіад від Олімпійських і Паралімпійських
ігор / В. Кучер // Концепція розвитку галузі фізичної культури і спорту в
Україні : зб. наук. пр. – Рівне, 2003. – Вип. 3, ч. 2. – С. 166–171.
Анотація. Виявлені спільні риси для руху Спеціальних Олімпіад та
Олімпійського і Параолімпійського рухів. Охарактеризовані відмінності між
Спеціальними Олімпіадами та Параолімпійськими іграми.
Ключові слова: Спеціальна Олімпіада, правила, Параолімпійські і Олімпійські
ігри.
Аннотация. Выявлены общие черты для движения Специальных Олимпиад и
Олимпийского и Параолимпийского движений. Охарактеризованы отличия
между Специальными Олимпиадами и Параолимпийскими играми.
Ключевые слова: Специальная Олимпиада, правила, Параолимпийские и
Олимпийские игры.
Annotation. Common features are found of the Special, Olympic and Paralimpic
games. Different between the Special Olympics and Paralimpic games are
characterized.
Key words: Special Olympics, rules, Paralimpic and Olympic dames.

411. Микиашвили Т. И.
Специально-педагогический эффект Специальных Олимпийских игр /
Т. И. Микиашвили, И. З. Цицишвили, Н. О. Оконашвили // Perspective moderne
ale impactului societatii contemporane asupra educatiei fizice si sportului :
materialele conferintei stiintifice internationale. – Chişinãu, 2006. – С. 470–471/
Анотація. Проведене опитування дітей-інвалідів після проведення літніх
Спеціальних Олімпійських ігор в Грузії. Опитувані стверджували, що у дітейінвалідів покращилася координація і рухові навички, самопочуття і вони стали
больш життєрадісними. Обґрунтовано, що робота з дітьми за спеціальною
олімпійською програмою дає позитивний педагогічний ефект.
Ключові слова: діти-інваліди, спеціальна олімпійська програма.
Аннотация. Проведен опрос детей-инвалидов после проведения летних
Специальных Олимпийских игр в Грузии. Опрашиваемые утверждали, что у
детей-инвалидов улучились координация и двигательные навыки, самочувствие
и они стали более жизнерадостными. Обосновано, что работа с детьми по
специальной олимпийской программе дает позитивный педагогический
эффект.
Ключевые слова: дети-инвалиды, специальная олимпийская программа.
Annotation. Conducted millets of children-invalids after the leadthrough of the
summer special olympic games in Georgia. The polled asserted that for childreninvalids co-ordination and motive skills was found, feel and they became болем
cheerful. It is grounded, that work with children on the special olympic program
gives a positive pedagogical effect.
Keywords: children-invalids, special olympic program.
412. Передерій А.
Аналіз тренувальної програми Спеціальних Олімпіад з лижних гонок / Аліна
Передерій, Ольга Слісенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з
галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 269–274.
Анотація. При виконанні даної роботи були вивчені та проаналізовані
структура і зміст типової тренувальної програми Спеціальних Олімпіад з
лижних гонок. Встановлено ступінь її відповідності закономірностям
підготовки спортсменів та нозологічним особливостям осіб з вадами
інтелекту. Також визначені напрями вдосконалення тренувальних програм
Спеціальних Олімпіад з лижних гонок.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, тренувальні програми, лижні гонки.
Аннотация. При выполнении данной работы были изучены и
проанализированы структура и содержание типичной тренировочной
программы Специальных Олимпиад по лыжным гонкам. Определена степень ее
соответствия закономерностям подготовки спортсменов и нозологическим
особенностям людей с нарушениями интеллекта. Также определены
направления усовершенствования тренировочных программ Специальных
Олимпиад по лыжным гонкам.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, тренировочные программы,
лыжные гонки.

Annotation. In the process of the research the structure and the content of Special
Olympics programs were studied and analyzed. The degree of training programs
conformity to laws of pre of sportsmen is determined. The Special Olympics graining
programs were determined and impri
Key words: Special Olympics, training programs, ski-racing.
413. Резодубов О. А.
Фізична, психофізіологічна та соціальна реабілітація підлітків із синдромом
Дауна в межах програми „Спеціальна Олімпіада” / О. А. Резодубов //
Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і
перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. – Кіровоград, 2003. – С.
222–227.
Анотація. У статті висвітлено використання критеріально-орієнтованого
тестування, що дозволяє розрізняти показники спортсменів із хворобою Дауна.
Ключові слова: реабілітація, підлітки, хвороба Дауна.
Аннотация. В статье предлагаются тесты, которые позволяют различать
показатели спортсменов с синдромом Дауна.
Ключевые слова: реабилитация, подростки, синдром Дауна.
Annotation. In the article there is explained the using of criterion-tentative testing
that allows to distinguish the sportsmen’s indices with Daun.
Key words: rehabilitation, teenagers, Daun.
414. Римар О.
Історико-методологічні аспекти організації і проведення Спеціальних Олімпіад
(Special Olympics) / О. Римар // Педагогіка, психологія та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. –
Х., 2001. – № 25. – С. 10–15.
Анотація. У статті подано передумови зародження і хронологію проведення
Спеціальних Олімпійських ігор. Вивчено мету, філософію, принципи і завдання
руху „Special Olympics”, проаналізовано програму Спеціальних Олімпіад.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, мета, завдання, принципи, програма ігор.
Аннотация. В статье показаны предпосылки зарождения и хронология
проведения Специальных Олимпийских игр, изучены цель, философия, принципы
и задачи движения „Special Olympics”, проанализирована программа
Специальных Олимпиад.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, цель, задачи, принципы, программа
игр.
Annotation. In clause the preconditions of a gemming and chronology of realization
of Special Olympics Games the purpose are shown, the philosophy, principles and
problems of locomotion Special Olympics, is analyzed the program of the Special
Olympics.
Key words: Special Olympics, shown, the philosophy, principles and problems of
locomotion Special Olympics.

415. Росвал Г.
Современное состояние и направления исследований по программе
Специальных Олимпиад / Г. Росвал, М. Даментко // Наука в олимпийском
спорте. – 2006. – № 1. – С. 20–22.
Анотація. Проаналізовано стан і напрями досліджень програми Спеціальних
Олімпіад.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, фізична підготовка.
Аннотация. Проанализировано состояние и направления исследований
программы Специальных Олимпиад.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, физическая подготовленность.
Annotation. Currenr and Future Trends in Special Olympics Research were
analyzed.
Key words: Special Olympic, physical conditioning.
416. Слісенко О.
Напрями вдосконалення тренувальних програм Спеціальних Олімпіад з
пріоритетних в Україні видів спорту / Ольга Слісенко // Молода спортивна
наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип.
12, т. 3. – С. 197–201.
Анотація. Розглянуто та проаналізовано структуру і зміст типових
тренувальних програм Спеціальних Олімпіад з баскетболу, лижних перегонів та
легкої атлетики. Визначено позитивні та негативні характеристики
тренувальних програм з цих видів спорту. Встановлено їхню невідповідність
положенням підготовки спортсменів та нозологічним особливостям осіб з вадами
інтелекту. Визначено напрями вдосконалення тренувальних програм Спеціальних
Олімпіад.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, тренувальні програми, баскетбол, легка
атлетика, лижні перегони.
Аннотация. Изучена и проанализирована структура и содержание
тренировочных программ Специальных Олимпиад по баскетболу, лыжным
гонкам и легкой атлетике. Определена степень их соответствия положениям
подготовки спортсменов и нозологическим особенностям людей с
нарушениями интеллекта. Определены позитивные и негативные
характеристики тренировочных программ. Определены направления
совершенствования тренировочных программ Специальных Олимпиад по
баскетболу, лыжным гонкам и легкой атлетике.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, тренировочные программы,
баскетбол, легкая атлетика, лыжные гонки.
Annotation. In the process of the research the structure and the content of Special
Olympics training programs were studied and analyzed. The degree of training
programs conformity to laws of preparation of sportsmen is determined. The Special
Olympics training programs were determined and improved.
Key words: Special Olympics, programs, basketball, training cross-country skiing,
track and field athletics.

417. Слісенко О.
Тренувальні програми Спеціальних Олімпіад: перспективи вдосконалення /
О. Слісенко // Теоретико-методичні основи фізичного виховання молоді :
матеріали І Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 215–216.
Анотація. При виконанні даної роботи будуть вивчені та проаналізовані
структура і зміст типових тренувальних програм Спеціальних Олімпіад з
популярних в Україні видів спорту. Також будуть визначені напрями
удосконалення тренувальних програм Спеціальних Олімпіад.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, тренування, змагання, тренувальні
програми, структура. атлет Спеціальних Олімпіад.
Аннотация. При выполнении данной работы будут изучены и
проанализированы структура и содержание типичных тренировочных
программ Специальных Олимпиад популярных для Украины видов спорта.
Также будут определены направления усовершенствования тренировочных
программ Специальных Олимпиад.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, тренировка, соревнования,
тренировочные программы, структура, атлет Специальных Олимпиад.
Annotation. In this work we will be studying and analyzing the structure and content
training programs of Special Olympics at the popular events in Ukraine. Also we will
be determining the directions for the improving training programs of Special
Olympics.
Keys words: Special Olympics, training, competition, training programs, structure,
Special Olympics athletes.
418. Cоциально-педагогический эффект Специальных Олимпиад /
К. Харитонашвили, Т. Микнашвили, А. Цомая, А. Эгоян // Теорія і методика
фізичного виховання і спорту. – 2006. − № 1. – С. 25–26.
Анотація. На основі досвіду проведення Спеціальних Олімпіад, а також
наукових досліджень переконливо доведено можливість забезпечення умов
підвищення фізичних та психічних здібностей, а також соціальної адаптації
спортсменів з різним ступенем відхилення фізичного і розумового розвитку.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, фізичні здібності, педагогічний ефект.
Аннотация. На основе опыта проведения Специальных Олимпиад, а также
научных исследований убедительно доказана возможность обеспечения
условий повышения физических и психических способностей, а также
социальной адаптации спортсменов с разной степенью отклонения
физического и умственного развития.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, физические способности,
педагогический эффект.
Annotation. On the basis of experience of Special Olympic holding as well as
scientific studies the possibility of oroviding conditions for enhancement of physical
and mental capacities as well as social adaptation of disabled athletes has seen
proved.
Key words: Special Olympiads, physical capabilities, pedagogical effect.

419. Спортивные соревнования среди спортсменов с отклонениями
интеллектуального развития / В. Строкатов, Ю. Брискин, В. Бойко,
И. Медведева // Наука в олимпийском спорте. – 2002. – № 2. – С. 48–52.
Анотація. У статті подається історія і організація Спеціального
олімпійського руху та Спеціальних Олімпійських ігор. Визначено вимоги до
видів спорту та мінімальні вимоги до проведення змагань за програмою
Спеціальних Олімпіад.
Ключові слова: спортивні змагання, відхилення інтелектуального розвитку,
вимоги.
Аннотация. В статье подается история и организация Специального
олимпийского движения и Специальных Олимпийских игр. Определены
требования к видам спорта и минимальные требования к проведению
соревнований по программе Специальных Олимпиад.
Ключевые слова: спортивные соревнования, отклонения интеллектуального
развития, требования.
Annotation. In the article the history and organization of the Special Olympic
movement and Special Olympic Games are presented. The requirements for kinds of
sports and minimal requirements for competition pursuing according to the Special
Olympic Program are defined.
Key words: sporting competitions, rejections of intellectual development,
requirements.
420. Строкатов В. В.
Задачі занять спортом з інвалідами-олігофренами / В. В. Строкатов // Роль
фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.практ. конф. – Л., 1997. – С. 102–103.
Анотація. У статті розглянуто задачі занять спортом з інвалідамиолігофренами.
Ключові слова: спорт, задачі, інваліди.
Аннотация. В статье рассмотрены задачи занятий спортом с инвалидамиолигофренами.
Ключевые слова: спорт, задачи, инвалиды.
Annotation. In the article the tasks of employments are considered by sport with
invalids-oligofren.
Key words: sport, tasks, invalids.
421. Устименко Н.
Волейбол у Спеціальних Олімпіадах / Устыменко Н. // Оздоровча і спортивна
робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і спорту та
фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2005. – Вип. 4. – С. 149–153.
Анотація. Показано, що об'єднані спортивні команди можуть складатися з 1
атлета та 1 партнера. Фінальний рахунок у об'єднаній спортивній команді
має бути сумою фінального рахунку кожного гравця. Важливими є волейбольне
переміщення, волейбольний прийом, волейбольний підкид м'яча та удар.
Ключові слова: волейбол, Спеціальні Олімпіади, спортивні команди.

Аннотация. Показано, что объединенные спортивные команды могут
состоять из 1 атлета и 1 партнера. Финальный счет в объединенной
спортивной команде должен быть суммой финального счета каждого игрока.
Важным является волейбольное перемещение, волейбольный прием,
волейбольный подкид мяча и удар.
Ключевые слова: волейбол, Специальные Олимпиады, спортивные команды.
Annotation. It is rotined that the incorporated sporting commands can consist of a 1
athlete and a 1 partner. A final account in the incorporated sporting command must
be the sum of final account of every player. Important is the volley-ball moving,
volley-ball reception, volley-ball підкид ball and blow.
Key words: volley-ball, Special Olympiads, sporting commands.
422. Яковенко Д.
Особенности тестирования и развития физических качеств спортсменов с
нарушением интеллекта в программах Специальной Олимпиады / Д. Яковенко
// Студент, наука і спорт у третьому тисячолітті : матеріали IV Міжнар. наук.
конф. студ. – К., 20005. – С. 260–262.
Анотація. Обґрунтовується необхідність розширення заходів адаптивної
фізичної культури, включаючи реабілітацію та рекреацію, при роботі з
неповносправними дітьми.
Ключові слова: тестування, фізичні якості, порушення інтелекту, Спеціальні
Олімпіади.
Аннотация. Обосновывается необходимость расширения мероприятий
адаптивной физической культуры, включая реабилитацию и рекреацию, при
работе с неполноценными детьми.
Ключевые слова: тестирование, физические качества, нарушения интеллекта,
Специальные Олимпиады.
Annotation. The article deals with the necessity of enlargement of means of adaptive
physical education for disabled children, including rehabilitation and recreation.
Key words: testing, physical qualities, violations of intellect, Special Olympiads.
СПЕЦІАЛЬНІ ОЛІМПІАДИ В УКРАЇНІ
423. Марічева Т.
Спеціальні Олімпіади в Одесі / Т. Марічева, О. Начинова // Оздоровча і
спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і
спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2005. – Вип. 4. – С. 149.
Анотація. Висвітлено, як проводять Спеціальні Олімпіади в Одесі.
Ключові слова: Спеціальні Олімпіади, Одеса, Україна, програма змагань.
Аннотация. Отражено, как проводят Специальные Олимпиады в Одессе.
Ключевые слова: Специальные Олимпиады, Одесса, Украина, программа
соревнований.
Annotation. It is reflected, as conduct the Special Olympiads in Odessa.
Key words: Special Olympiads, Odessa, Ukraine, program of competitions.

424. Слинявчук К.
Історія Спеціальної Олімпіади України / К. Слинявчук, Л. Карпенко //
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. – Л., 2003. –
Вип. 1. – С. 81–84.
Анотація. У статті наведено історію розвитку фізичної культури та спорту
серед осіб з розумовою відсталістю та діяльність громадської організації
,,Спеціальна Олімпіада України”, умови та шляхи її поширення в різних
регіонах країни.
Ключові слова: розумова відсталість, Спеціальна Олімпіада України.
Аннотация. В статье рассмотрена история развития физической культуры и
спорта среди лиц с умственной отсталостью и деятельность общественной
организации Специальная Олимпиада Украины.
Ключевые слова: умственная отсталость, Специальная Олимпиада Украины.
Annotation. In the article there is given the history of physical culture and sports
development among the mental deficient people and the functioning of public
institutions Special Olympiad of Ukraine, its conditions and ways of spreading in
different country regions.
Key words: mental deficient, Special Olympiad of Ukraine.
425. Слинявчук К.
Перспективы и пути развития программы Специальная Олимпиада в Украине /
Константин Слинявчук // Наука в олимпийском спорте. – 2002. – № 2. – С. 70–
78.
Анотація. У статті наведено світовий досвід розвитку фізичної культури і
спорту серед осіб з розумовою відсталістю як засобу соціальної та фізичної
реабілітації цієї категорії громадян. Підкреслено актуальність цієї проблеми в
нашій державі, умови та шляхи поширення Спеціальної Олімпіади в Україні.
Ключові слова: фізична реабілітація, Спеціальні Олімпіади в Україні.
Аннотация. В статье рассматривается мировой опыт развития физической
культуры и спорта среди лиц с умственной отсталостью как средство
социальной и физической реабилитации.
Ключевые слова: физическая реабилитация, Специальные Олимпиады в
Украине.
Annotation. The author presents world experience in development of physical culture
and sport among mentally retarded person as the means of their social and physical
rehabilitation, stresses the pressing character of this problem in Ukraine.
Key words: rehabilitation, Special Olympiad of Ukraine.
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