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Робота присвячена обґрунтуванню сучасних 
методичних підходів до вирішення науково-
практичних завдань тренувального процесу спорт-
сменів з відхиленням розумового розвитку за про-
грамами Спеціальних Олімпіад. Подано характери-
стику тренування як компоненту системи підготов-
ки спортсменів за програмами Спеціальних Олімпі-
ад, запропоновано стандартизований алгоритм 
формування та удосконалення програм Спеціаль-
них Олімпіад з різних видів спорту, описано напря-
ми їх модифікації. Деталізовано методичні поло-
ження (емоційність, повторність, лаконічність, візу-
алізація, індивідуалізація, безпечність, керованість, 
активність, гнучкість, поступовість) проведення 
тренувальних занять зі спортсменами з відхилен-
ням розумового розвитку та методичні рекоменда-
ції для тренерів Спеціальних Олімпіад. 

Ключові слова: Спеціальні Олімпіади; трену-
вання; тренувальні програми; спортсмени з відхи-
ленням розумового розвитку; методичні положен-
ня; методичні рекомендації. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана відповідно до 
теми НДР «Основи теоретичної підготовки в спор-
ті» плану науково-дослідної роботи Львівського 
державного університету фізичної культури на 
2013−2017 рр., № державної реєстрації 
0113U000659. 

Постановка проблеми. Як відомо, поняття 
«систе́ма» – множина взаємопов’язаних елементів, 
що відокремлена від середовища і взаємодіє з 
ним, як ціле – є важливим для різних галузей нау-
кового пізнання та суспільної практики. Стосовно 
спортивної діяльності, поняття «система підготов-
ки» нині має відносно сталий характер. Система 
підготовки, в загальних рисах, містить змагання, 

тренування та відновлення. Її структуру та зміст 
було описано у працях Келлера В.С. у 80-х рр. ми-
нулого століття. Безсумнівно, змістове наповнення 
системи має постійно оновлюватися та вдоскона-
люватися відповідно до сучасних тенденцій розви-
тку спорту, зростання спортивних досягнень, спе-
цифіки видів спорту тощо. Сучасний спортивний 
рух відзначається потужним розвитком різних на-
прямів адаптивного спорту, для яких, в методично-
му плані, притаманна єдина проблема – механісти-
чне перенесення підходів системи підготовки, за-
позичених з олімпійського спорту [1, 12, 17, 20]. 
Безперечно, структура системи підготовки в адап-
тивному спорті за основними складовими має бага-
то спільного зі системою підготовки в олімпійсько-
му спорті. Разом з тим, слід відзначити певні її осо-
бливості. Принципово інше ставлення до спортив-
них результатів осіб з відхиленням розумового 
розвитку у спортивному русі Спеціальних Олімпіад 
(Примітка: Рух Спеціальних Олімпіад виник у 1968 
році в США, об’єднує спортсменів з відхиленням 
розумового розвитку. Нині має глобальний харак-
тер, розвивається у переважній більшості країн 
світу, кожні чотири роки проходять Всесвітні ігри 
(літні та зимові) Спеціальних Олімпіад на зразок 
Олімпійських ігор) вимагає переосмислення струк-
тури системи підготовки [4, 14, 15]. На наш погляд, 
при визначенні формувального чинника системи 
підготовки спортсменів Спеціальних Олімпіад не-
достатньо спиратися (за аналогією з олімпійським 
спортом) виключно на змагання, які спрямовані на 
досягнення спортивного результату. Відповідно до 
філософських засад Спеціальних Олімпіад, власне 
спортивний результат, який розглядається окремо 
без урахування можливостей спортсмена, не має 
цінності. Досягнення певного спортивного резуль-
тату заради самого результату, що не призводить 
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до покращення стану спортсмена (у фізичному, 
психологічному, поведінковому, соціальному аспе-
ктах тощо) не може свідчити про ефективне функ-
ціонування системи спортивної підготовки [16, 18, 
19]. Таким чином, виникає потреба в обґрунтуванні 
бінарного чинника, що визначає структуру та спря-
мованість системи підготовки у Спеціальних Олім-
піадах: змагання, що спрямовані на демонстрацію 
спортивних результатів, досягнення яких має спри-
яти соціальній адаптації та реабілітації спортсме-
нів.  

Не зважаючи на всю важливість змагань у сис-
темі підготовки спортсменів Спеціальних Олімпіад, 
вони лишаються лише засобами досягнення інтег-
ральної мети системи підготовки. Тому метою сис-
теми спортивної підготовки за програмами Спеціа-
льних Олімпіад є забезпечення максимально мож-
ливого для конкретного спортсмена рівня соціаль-
ної адаптації через покращення фізичної, техніч-
ної, тактичної, психологічної, теоретичної підготов-
леності шляхом тренувальної та змагальної діяль-
ності в обраному(них) виді(ах) спорту. Досягнення 
зазначеної мети можлива на різних результатив-
них рівнях, як засобами окремого виду спорту, так і 
кількох, найбільш популярних видів спорту. 

Вищезазначене дозволяє окреслити важливу 
науково-практичну проблему пошуку та обґрунту-
вання сучасних методичних підходів реалізації за-
вдань тренувального процесу спортсменів з відхи-
ленням розумового розвитку за програмами Спеці-
альних Олімпіад. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми. Згідно з вимогами Спеціальних Олімпіад кожна 
акредитована програма повинна запропонувати 
комплексні цілорічні тренувальні заняття, що про-
водяться під керівництвом кваліфікованих тренерів 
відповідно до правил Спеціальних Олімпіад та спе-
цифіки виду спорту. Кожен спортсмен, який спеціа-
лізується у певному виді спорту, має бути обізна-
ний у цьому виді спорту, відповідати мінімальним 
вимогам підготовленості, встановленим акредито-
ваною програмою, та мати достатній досвід для 
участі у змаганнях [1].  

З цією метою з 1981 року Міжнародна організа-
ція Спеціальних Олімпіад розпочинає розробку та 
впровадження тренувальних програм з офіційних 
видів спорту. Мінімальний проміжок часу для тако-
го безперервного базового навчання та підготовки 
до змагань складає 8 тижнів. Як правило, протягом 
8 тижнів вирішуються завдання засвоєння основ-
них технічних навичок, фізичної підготовки, тактич-
ної підготовки, ознайомлення з правилами змагань 
та обов’язкового планування ознайомчого змагаль-
ного процесу [1, 19]. Вісім тижнів є мінімальним 

періодом тренування, після якого можливо очікува-
ти якісні зміни у володінні основними технічними 
прийомами, у розвитку провідних фізичних якос-
тей, у психологічному стані спортсмена, у його го-
товності самостійно брати участь у змаганнях, що 
відповідають його рівню підготовленості та можли-
востей. Тренувальні програми використовуються у 
випадках, коли обов’язки тренера виконують бать-
ки, опікуни, лікарі, волонтери. Слід зазначити, що 
за умов постійного вдосконалення їх змісту, на сьо-
годнішній день у спеціальній літературі практично 
відсутні обґрунтовані рекомендації, які б урахову-
вали особливості спортсменів з відхиленнями ро-
зумового розвитку, що детермінують ефективність 
навчання, та узагальнювали б накопичений досвід 
методики базової підготовки у дитячо-юнацькому 
чи олімпійському спорті. У літературі описано тре-
нувальні програми з найбільш популярних літніх 
(легка атлетика, баскетбол та футбол) та зимових 
(лижні перегони) видів спорту [2, 3, 5–11, 13].  

Мета дослідження: дати характеристику мето-
дичному забезпеченню тренування як компоненту 
системи підготовки спортсменів у програмах Спеці-
альних Олімпіад.  

Методи та організація дослідження. У роботі 
використовувалися теоретичні методи (аналіз, ана-
логія, порівняння), соціологічні методи (аналіз до-
кументальних матеріалів, опитування), педагогічні 
методи (педагогічне спостереження та експери-
мент). 

Виклад основного матеріалу з аналізом 
отриманих наукових результатів. Аналіз наяв-
них тренувальних програм Спеціальних Олімпіад з 
офіційних видів спорту дозволив побудувати насту-
пний алгоритм їх вдосконалення та оновлення: 

1. Формування комплексу рухових навичок ви-
ду спорту (мінімально-необхідний технічний 
арсенал), навчання яким необхідно здійсни-
ти упродовж 8 тижнів. Комплекс цих навичок 
є передумовою участі спортсмена у змаган-
нях. 

2. Визначення раціональної послідовності про-
цесу навчання. 

3. Визначення можливості поєднання завдань 
навчання техніки з розвитком необхідних 
фізичних якостей. 

4. Визначення необхідної частоти включення 
до тренувального процесу тих чи інших за-
вдань та тривалості процесу їх вирішення. 

5. Розробка варіантів поєднання різноманітних 
педагогічних завдань в окремих тренуваль-
них заняттях. 

6. Планування завдань контролю підготовлено-
сті спортсменів. 

7. Формування змісту окремих тренувальних 
занять. 

8. Опис методики проведення кожного трену-
вального заняття: методичні рекомендації, 
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варіанти дозування навантаження, типові 
помилки та шляхи їх усунення, ілюстратив-
ний матеріал тощо. 

9. Підбір додаткового інформаційного забезпе-
чення: термінологічний апарат, правила зма-
гань, опис обладнання, інвентарю та спорти-
вної форми, правила техніки безпеки тощо. 

Усі тренувальні програми, відповідно до вимог 
Міжнародної організації Спеціальних Олімпіад, 
розраховані на 8 тижнів та повинні забезпечити 
базову підготовку спортсменів. Відповідно до зако-
номірностей адаптації, цей період можна вважати 
мінімальним відносно завершеним етапом підгото-
вки, протягом якого відбуваються достовірні покра-
щення рівня розвитку фізичних якостей та заклада-
ються механізми формування технічних навичок 
тощо. Зрозуміло, що чим триваліший підготовчий 
процес, тим вищий рівень базової підготовленості 
в обраному виді спорту можна забезпечити. Разом 
з тим, з огляду на нозологічні особливості спорт-
сменів з відхиленнями розумового розвитку, змага-
льний процес, що має неперевершене розвиваю-
че, виховне та мотиваційне значення, має планува-
тися одразу, як тільки спортсмен буде готовий взя-
ти у ньому участь на доступному для себе рівні. 
Але тривалість базової підготовки менша за 8 тиж-
нів не може забезпечити достатнього рівня готов-
ності та, відповідно, не дозволена нормативними 
документами Міжнародної організації Спеціальних 
Олімпіад для усіх акредитованих програм. Протя-
гом 8 тижнів традиційно планується по 3 заняття 
щотижня, тривалістю 1,5–2 години.  

Пропонується розглядати обов’язкову трену-
вальну програму з різних видів спорту як базову. 
Але процес підготовки не повинен припинятися із 
виконанням завдань восьмитижневої програми. 
Подальший тренувальний процес має бути спря-
мований на подальше вдосконалення техніки та 
покращення фізичної підготовленості спортсменів 
на основі індивідуальної модифікації типових тре-
нувальних завдань авторської програми.  

Шляхами поглибленого використання базових 
тренувальних програм є: 

1. Визначення вузької спеціалізації спортсме-
на. Цей напрямок передбачає вибір рівня 
змагальної практики на найближчий період 
та у перспективі. В ігрових видах спорту, на-
приклад, готовність спортсмена брати участь 
у командних змаганнях, у змаганнях з парт-
нерського спорту або у змаганнях з індивіду-
альної майстерності для спортсменів з міні-
мальним рівнем можливостей. В легкій атле-
тиці – визначення традиційних чи модифіко-
ваних дисциплін, в яких спортсмен братиме 
участь у змаганнях тощо. Відповідно, трене-
рові необхідно добирати зі змісту типової 
тренувальної програми завдання, що пов’я-
зані з підготовкою в обраних дисциплінах.  

2. Підбір індивідуально доступного рівня нава-
нтажень, визначення його необхідної динамі-
ки. Цей напрямок передбачає як визначення 
індивідуально доступних тренувальних за-
вдань, різновидів вправ, так і величини нава-
нтажень за обсягом та інтенсивністю, оскіль-
ки у типових тренувальних програмах вказу-
ються лише орієнтовні параметри. Для пода-
льшої роботи тренер може як зменшувати 
величину навантажень, так і суттєво збіль-
шувати її, відповідно до зростання майстер-
ності та підготовленості спортсменів. 

3. Поглиблене використання базових тренува-
льних програм можливе на основі поєднання 
окремих завдань, ускладнення умов їх вико-
нання, збільшення вимог до техніки виконан-
ня вправ (амплітуди, точності, якості тощо).  

4. Оскільки базовий характер та, відповідно, 
обмежена тривалість типових тренувальних 
програм, передбачає вирішення завдань, в 
основному, пріоритетних розділів спортивно-
го тренування – загальної фізичної та техніч-
ної підготовки, – у подальшому збільшується 
питома вага тактичної, психічної, спеціальної 
фізичної підготовки.  

5. На основі детального аналізу 8-ми тижневої 
співпраці тренера та спортсмена необхідно 
підібрати найбільш доступні та адекватні 
методи пояснення, демонстрації, стимулю-
вання, заохочення, виправлення помилок, 
що відповідають емоційним, інтелектуаль-
ним особливостям спортсменів. 

Таким чином, методичне забезпечення систе-
ми підготовки спортсменів Спеціальних Олімпіад 
для конкретного виду спорту можна зобразити схе-
матично, як показано на рис.  

Аналізуючи зміст наявних тренувальних про-
грам Спеціальних Олімпіад з офіційних видів спор-
ту, зроблено спробу узагальнити методичні реко-
мендації, що зустрічаються у цих інформаційних 
джерелах, та сформувати на цій основі методичні 
положення для проведення тренувальних занять. 
До таких основних методичних положень відноси-
мо: емоційність, повторність, лаконічність, візуалі-
зація, індивідуалізація, безпечність, керованість, 
активність, гнучкість, поступовість.  

Для реалізації методичного положення «Емо-
ційність» тренерам рекомендується дотримуватися 
наступних методичних рекомендацій 

Зробіть тренування веселим, емоційним. Тре-
нування має захоплювати увагу спортсменів. Оби-
райте вправи, що цікаві для спортсменів. Це допо-
магає полегшити відчуття важкого навантаження 
та викликає позитивну емоційну реакцію.  

Заохочення та мотивація важливі протягом 
усього тренування. Завжди потрібно відзначати 
будь-який прогрес спортсмена та його зусилля з 
самовдосконалення. Зверніть увагу на завершення 
тренувального заняття – воно має бути позитив-
ним для кожного спортсмена. 
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Для реалізації методичного положення «Пов-
торність» тренерам необхідно виконувати наступні 
методичні рекомендації: 

1. Багаторазове повторення – кращий спосіб 
підвищення рівня тренованості спортсменів. 
Але повторення вправ не повинно викликати 
нудьгу чи монотонність. 

2. Нові технічні прийоми вводьте на початку 
тренувального заняття, відпрацьовуйте їх 
упродовж кількох тренувань і лише потім 
включайте до комплексних завдань чи такти-
чних схем. При вивченні нових прийомів обо-
в’язково повторюйте ті, що засвоєні раніше. 
Повторення пройденого матеріалу – важли-
ва частина кожного тренувального заняття. 

Для впровадження методичного положення 
«Візуалізація» тренерам рекомендується дотриму-
ватися наступних методичних рекомендацій:  

1. Віддавайте перевагу безпосередньому пока-
зу вправи. Як оволодіння новими технічними 
прийомами, так і повторення відомих, краще 
відбувається при постійній їх демонстрації. 
Виконуйте вправи разом зі спортсменами. 
При початковому вивченні – випереджуючий 
показ, при повторенні – лідируваний. 

2. Використовуйте різні способи візуалізації – 
імітуйте, малюйте (наприклад, додаткові лінії-
орієнтири на майданчику). 

Для реалізації методичного положення «Інди-
відуалізація» необхідно виконувати наступні мето-
дичні рекомендації:  

1. Пропонуйте спортсменам вправи, що врахо-
вують їх індивідуальні особливості. Такі 
вправи легше засвоюються та можуть посту-
пово ускладнюватися за рахунок додаткових 
елементів. 

2. Творчо використовуйте групові методи орга-
нізації спортсменів. Віддавайте перевагу 
організації занять у малих групах (до 10 
спортсменів), що дозволяє зберігати можли-
вість контролювати кожного і позитивно 
впливає на соціалізацію, вміння працювати у 
команді. Існують різні підходи щодо комплек-
тування малих груп: залучення спортсменів 
однакового рівня фізичних та інтелектуаль-
них можливостей чи, навпаки, об’єднання у 
групи спортсменів з різними можливостями, 
де кожен має свої обов’язки та роль, сильні-
ші спортсмени виконують роль лідера чи 
помічника тренера, слабші – намагаються 
працювати краще. Для реалізації певних 
завдань доцільним є використання індивіду-
ального чи індивідуально-групового (від 2–3 
до 6–8 спортсменів) методів організації. 

При реалізації методичного положення «Без-
печність» необхідно виконувати наступні рекомен-
дації: 

1. Встановіть чіткі правила техніки безпеки, 
щоразу інструктуйте спортсменів, вимагайте 
обов’язкового дотримання цих правил у про-
цесі тренувальних занять та змагань. 

2. Оберіть раціональне місце розташування у 
залі, на майданчику, на стадіоні тощо. Тре-
нер завжди повинен мати можливість бачити 
усе, що відбувається під час тренувального 
процесу. Усі спортсмени мають бути у полі 
зору тренера. 

Методичне положення «Керованість» передба-
чає виконання тренерами наступних рекомендацій: 

1. Ведіть облік виконаних спортсменами за-
вдань та їх результатів. Контролюйте дина-
міку найбільш інформативних показників. 
Тільки ретельний облік прогресу кожного 
спортсмена дозволить якісно керувати про-
цесом підготовки. 

2. Вимагайте від спортсменів чіткого виконання 
усіх рекомендацій та вказівок. Дисципліна 
усіх членів групи – запорука успіху. 

Формування комплексу рухових навичок  
виду спорту 

Визначення раціональної послідовності  
процесу навчання 

Планування завдань контролю  
підготовленості атлетів 

Поєднання завдань навчання техніці  
з розвитком фізичних якостей 

Розробка варіантів поєднання завдань  
в окремих заняттях 

Визначення частоти включення завдань  
у тренувальний процес 

Формування змісту окремих тренувальних занять 

Підбір додаткового інформаційного забезпечення 

Опис методики проведення кожного  
тренувального заняття 

8-МИ ТИЖНЕВА ТРЕНУВАЛЬНА ПРОГРАМА  
З ВИДУ СПОРТУ 
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Схема методичного забезпечення системи підготовки 
спортсменів Спеціальних Олімпіад з виду спорту. 
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«Активність» як методичне положення, що рег-
ламентує ефективність тренувального процесу, 
вимагає реалізації тренерами наступних методич-
них рекомендацій: 

1. Беріть активну участь у тренувальному про-
цесі, виконуйте завдання разом зі спортсме-
нами, вони радше імітують техніку, ніж вико-
нують вказівки та розпорядження. 

2. Залучайте до проведення тренувальних за-
нять батьків спортсменів. Пояснюйте їм осо-
бливості тренувального процесу, правила 
виду спорту. Заздалегідь чітко плануйте їх 
обов’язки. 

Для реалізації методичного положення «Лако-
нічність» необхідно мінімізувати використання сло-
весних методів. Короткі та чіткі вказівки є більш 
ефективними. 

«Гнучкість» як методичне положення, що рег-
ламентує ефективність тренувального процесу, 
передбачає, що тренер завжди готує кілька варіан-
тів змісту заняття та підбирає різні види вправ. 
Якщо спортсменам не вдається виконання тієї чи 
іншої вправи, тренер повинен бути готовий до опе-
ративної зміни вказівок чи завдань. 

Для реалізації методичного положення «Посту-
повість» тренерам рекомендується дотримуватися 
наступних методичних рекомендацій: 

1. Завжди формулюйте реальну мету та за-
вдання тренувального заняття. Навіть міні-
мальний прогрес спортсмена, його позитив-
ний настрій є важливим результатом. 

2. Не очікуйте результату тренування одразу. 
Головна якість тренера Спеціальних Олімпі-
ад – терпіння. Часто багато часу витрачаєть-
ся на контакт зі спортсменами, а лише потім 
починається ефективна тренувальна робота. 

В процесі підготовки спортсменів Спеціальних 
Олімпіад необхідно здійснювати комплексний під-
хід до вирішення педагогічних завдань навчання, 
розвитку та виховання. Навчальні завдання пов’я-
зані насамперед із засвоєнням технічних і тактич-
них навичок виду спорту, формуванням спеціаль-
ної системи знань. Важливо, щоб знання, які сфор-
мовано у процесі спортивного тренування та участі 
у змаганнях, поповнювали життєвий досвід спорт-
сменів, покращували їх соціальну адаптацію, впев-
неність у собі тощо. Так, зокрема, в процесі трену-
вальних занять необхідно акцентувати увагу спорт-
сменів на способах фіксації результатів відповідно 
до специфіки виду спорту (метри, секунди, кг та 
ін.), навчати їх орієнтуватися у рівні власних ре-
зультатів та результатів свої друзів по команді, 
оцінювати свої потенційні можливості досягнення 
того чи іншого змагального результату. Важливою 
є інформація щодо гігієнічних вимог виду спорту, 
місця проведення тренувань (залу, басейну, мане-
жу, палацу спорту тощо), необхідного спортивного 
взуття та одягу залежно від кліматичних умов, за-

вдань тренування тощо. Необхідно також навчати 
спортсменів правилам змагань, правилам поведін-
ки в умовах змагань, правилам спілкування з супе-
рниками, суддями та тренерами.  

В тренувальному процесі створюються переду-
мови для покращення розуміння спортсменами 
кількісних параметрів навантаження, вдосконалю-
ються навички лічби. Для цього можна використо-
вувати будь-який елемент тренування:  

− Шикування .  Визначення кількості спорт-
сменів на тренувальному занятті. 

− Розминка .  Виконання вправ під рахунок 
тренера із залученням спортсменів до спіль-
ного підрахунку. Облік кількості кіл розмино-
чного бігу, самостійне виконання вправ роз-
минки згідно завдань тренера (наприклад, 3 
серії по 10 стрибків, 3 серії по 4 нахили в 
правий та лівий бік тощо) з контролем з боку 
тренера. 

− Основна  частина .  Визначення кількості 
снарядів чи предметів для виконання вправ 
основної частини (кількість м’ячів, стійок, 
скакалок, обручів тощо). 

− Фізична  підготовка .  Підрахунок кількості 
серій та вправ: згинання розгинання рук в 
упорі лежачи, присідання, підтягування, на-
хили, стрибки тощо. 

− Заключна  частина .  Виконання вправ 
заключної частини під рахунок тренера для 
формування розуміння та відтворення ди-
хання та повільного темпу рухів.  

Зрозуміло, що використання усіх методичних 
прийомів в одному тренувальному занятті є недоці-
льним. Але систематичне використання окремого 
прийому, з поступовим переходом до наступного 
за умови засвоєння першого, створює передумови 
для покращення розуміння спортсменами кількіс-
ної сторони тренувального процесу, формують 
практичні навички, сприяють утворенню міжпред-
метних зв’язків. 

Упродовж тренувальних занять тренерові не-
обхідно під час виконання вправ систематично по-
вторювати їх назви, контролювати їх засвоєння 
спортсменами. Це полегшує подальший тренува-
льний процес, дозволяє тренерові задавати ті чи 
інші вправи для домашнього відпрацювання, підви-
щує самостійність спортсменів. 

Важливо фіксувати увагу спортсменів на розк-
ладі тренувальних занять, їх тривалості та кількості 
протягом тижня. Це створює передумови для від-
чуття нормального ритму життя, відповідно до за-
гальних завдань програм Спеціальних Олімпіад, 
формує дисциплінованість і відповідальність 
спортсменів.  

Завдання другої складової педагогічного про-
цесу – процесу розвитку – передбачають, переду-
сім, вплив на фізичні якості спортсменів (силу, бис-
троту, витривалість, гнучкість, координаційні якос-
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ті). Типові тренувальні програми Спеціальних 
Олімпіад з видів спорту традиційно включають за-
вдання з фізичної підготовки спортсменів, що тісно 
пов’язані з оволодінням основним програмним ма-
теріалом, з формуванням відповідних технічних 
вмінь та навичок. Як відомо, особи з відхиленнями 
розумового розвитку мають нижчий рівень розвит-
ку фізичних якостей порівняно зі здоровими особа-
ми цієї ж вікової групи [6]. Тому реалізація завдань 
фізичної підготовки у тренувальному процесі осіб з 
відхиленнями розумового розвитку має надзвичай-
но важливе значення не стільки через їх вплив на 
вирішення інших завдань процесу підготовки, скі-
льки для покращення загального фізичного розвит-
ку спортсменів, їх реабілітації та адаптації. Разом з 
тим, не менш важливим є розвиток таких психічних 
функцій та властивостей спортсменів з відхилення-
ми розумового розвитку як увага, пам’ять, сприй-
няття, мислення, низький рівень яких є специфіч-
ною нозологічною ознакою. Заняття спортом нада-
ють чудові можливості для вирішення саме таких 
завдань розвитку спортсменів. Так, наприклад, для 
покращення уваги спортсменів Спеціальних Олім-
піад доцільно використовувати яскраві предмети, 
цікаві завдання, постійно підтримувати емоційність 
діяльності, що, в свою чергу, забезпечує інтерес та 
активність спортсменів. Для вирішення цього за-
вдання також доцільною є зміна завдань, що усу-
ває одноманітність тренувального процесу. Вдос-
коналення процесів мислення, здатності до оброб-
ки інформації найбільш проблемне з урахуванням 
нозологічних особливостей завдання. Часто воно 
зводиться до підбору простого (елементарного) 
навчального матеріалу, доступного для спортсме-
нів. Покращенню зазначених здібностей сприятиме 
застосування ігрових ситуацій, вправ з командними 
взаємодіями, впровадження елементів партнерсь-
кого спорту. 

Виховання – не менш важлива складова про-
цесу підготовки спортсменів з відхиленнями розу-
мового розвитку. Систематичні заняття спортом 
створюють передумови для формування самостій-
ності, дисциплінованості, відповідальності. Спорт-
смени навчаються з повагою ставитися до трене-
рів, поводити себе в колективі, допомагати друзям 
по команді. У них виникає почуття дружби, потреба 
у спілкуванні. Тренування та участь у змаганнях 
розвивають емоційну сферу спортсменів з відхи-
леннями розумового розвитку. Переживання пере-
мог та поразок, досягнення максимального індиві-
дуально-доступного результату є неоцінним емо-
ційним досвідом для спортсмена-спецолімпійця.  

Висновки. 
1. Специфіка системи підготовки спортсменів за 

програмами Спеціальних Олімпіад у порівнянні з 
іншими спортивними напрямами визначається 
переважно її адаптаційною спрямованістю. Стру-
ктуру та спрямованість системи підготовки в 
Спеціальних Олімпіадах визначає бінарний чин-
ник: змагання, що спрямовані на демонстрацію 
спортивних результатів, досягнення яких має 
сприяти соціальній адаптації та реабілітації 
спортсменів. 

2. На основі аналізу тренувальних програм з різних 
видів спорту Спеціальних Олімпіад можна реко-
мендувати наступний алгоритм їх вдосконален-
ня: формування комплексу рухових навичок виду 
спорту, визначення раціональної послідовності 
процесу навчання. визначення можливості поєд-
нання завдань навчання техніці з розвитком не-
обхідних фізичних якостей, визначення необхід-
ної частоти включення до тренувального проце-
су тих чи інших завдань та тривалості процесу їх 
вирішення, розробка варіантів поєднання різно-
манітних педагогічних завдань в окремих трену-
вальних заняттях, планування завдань контролю 
підготовленості спортсменів, формування змісту 
окремих тренувальних занять, опис методики 
проведення кожного тренувального заняття, 
підбір додаткового інформаційного забезпечен-
ня. 

3. Модифікація тренувальних програм Спеціальних 
Олімпіад з видів спорту можлива за такими на-
прямами: визначення вузької спеціалізації спорт-
смена, підбір індивідуально доступного рівня 
навантажень, поєднання завдань, ускладнення 
умов їх виконання, збільшення вимог до техніки 
вправ, збільшення вимог тактичної, психічної та 
спеціальної фізичної підготовки, підбір адекват-
них методів пояснення, демонстрації, стимулю-
вання, заохочення, виправлення помилок 

4. Основними методичними положеннями реаліза-
ції завдань процесу підготовки спортсменів за 
програмами Спеціальних Олімпіад є: емоцій-
ність, повторність, лаконічність, візуалізація, 
індивідуалізація, безпечність, керованість, актив-
ність, гнучкість, поступовість.  

5. У процесі підготовки спортсменів Спеціальних 
Олімпіад необхідно здійснювати комплексний 
підхід до вирішення педагогічних завдань на-
вчання, розвитку та виховання. 

Перспективи подальших наукових дослі-
джень пов’язані з розробкою тренувальних про-
грам з різних видів спорту для спортсменів з відхи-
ленням розумового розвитку на основі розробле-
них алгоритмів та з урахуванням описаних методи-
чних положень та рекомендацій. 

 



 Фізичне виховання і спорт 

 206 Український журнал медицини, біології та спорту – № 1 (3) 

Література 
1. Бріскін Ю. Адаптивний спорт. Спеціальні Олімпіади : навч. посіб. / Юрій Бріскін. – Л. : Ахіл, 2003. – 128 с. 

2. Бріскін Ю. Структура та зміст тренувальної програми Спеціальних Олімпіад 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. : ХДАДМ, 2008. – № 1. – С. 22–25. 

3. Бріскін Ю. А. Тактична підготовка спортсменів за тренувальними програмами Спеціальних Олімпіад з баскетбо-
лу / Ю. А. Бріскін, О. О. Слісенко // Вісник Чернігів. держ. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні 
науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2007. – Вип. 44. – С. 136–139. 

4. Бріскін Ю. Тренувальні програми Спеціальних Олімпіад / Ю. Бріскін, А. Передерій, І. Когут // Теорія і методика 
фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 1. – С. 3–5. 

5. Павлось О. О. Доэкспериментальная проверка авторских тренировочных программ по приоритетно-
репрезентативным в Украине видам спорта / О. О. Павлось // Научное обоснование физического воспитания, 
спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту : материалы ХІІІ Междунар. на-
уч. сессии по итогам НИР за 2012 год. – Минск , 2013. Ч. 3. – С. 258 – 261. 

6. Павлось О. Контроль общей физической и технической подготовленности спортсменов с нарушением интел-
лекта / О. Павлось // Cultura fizica : hrobleme stiintifice ale invatamantului si sportului : Materiale conf. st. intern. a 
doctoranzilor / col. red. : Danail S. [et al.] . – Ch. : Editura USEFS, 2012. – P. 252 – 256. 

7. Павлось О. О. Результати експериментальної перевірки авторської тренувальної програми з легкої атлетики 
для спортсменів з вадами інтелекту / Ольга Павлось, Аліна Передерій // Науковий часопис Національного пе-
дагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /
Фізична культура і спорт/» за ред. Г. М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. Том 2 – Вип. 7 
(33). – С. 36 – 41. 

8. Павлось О. О. Структура и содержание авторской тренировочной программы по легкой атлетике для спорт-
сменов с нарушениями интеллекта / Ольга Павлось, Алина Передерий // Профессионально-личностное разви-
тие студентов в образовательном пространстве физической культуры : материалы II Всероссийской научно-
практической конференции : в 2 ч. / под ред. В. Ф. Балашовой, Т. А. Хорошевой. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 
Ч. 1. – С. 166 – 171. 

9. Павлось О. Структура та зміст авторської тренувальної програми Спеціальних Олімпіад з баскетболу / Ольга 
Павлось, Аліна Передерій // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Фізичне 
виховання та спорт. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 140–148. 

10. Павлось О. Структура та зміст експериментальної тренувальної програми Спеціальних Олімпіад з лижних го-
нок / Ольга Павлось, Аліна Передерій, Юрій Байцар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі 
фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 203–208. 

11. Павлось О. Характеристика сучасних тренувальних програм Спеціальних Олімпіад з баскетболу та легкої атле-
тики / Ольга Павлось, Аліна Передерій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. вихован-
ня, спорту і здоров’я людини. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 147–152. 

12. Передерій А. Актуальні напрямки наукових досліджень міжнародного руху Спеціальних Олімпіад / Аліна Пере-
дерій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2013. – Вип. 17, 
т. 1. – С. 159 – 164. 

13. Передерій А. Аналіз тренувальних програм Спеціальних Олімпіад з лижних гонок / Аліна Передерій, Ольга Слі-
сенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 2. – 
С. 269–274. 

14. Передерій А. Загальна характеристика системи підготовки спортсменів Спеціальних Олімпіад / Аліна Переде-
рій // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 4 (10) – С. 65 – 73. 

15. Передерій А. Змагання в системі підготовки атлетів спеціальних олімпіад / Аліна Передерій // Педагогіка, пси-
хологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 4. – С. 55–59. doi:10/6084/
m9.figshare.691022 

16. Передерий А. В. Персонифицированная подсистема системы подготовки атлетов специальных олимпиад / 
А. В. Передерий // Международная научная сессия по итогам НИР за 2012 год «Научное обоснование физиче-
ского воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту» : в 3 ч. / Бел. 
Гос. Ун-т. Физ. Культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2013. – Ч. 1. – С. 96–98. 

17. Передерий А. В. Современные тенденции развития международного спортивного движения специальных оли-
мпиад / А. В. Передерий // Ученые записки : cб. рец. науч. тр. / редкол. : Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.] ; Бело-
рус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2013. – Вып. 16. – С. 81–90. – ISSN 2079-5653 

18. Передерій А. В. Соціальна спрямованість системи підготовки спортсменів за програмами Спеціальних Олімпі-
ад / А. В. Передерій, І. В. Габрильчук // Актуальні проблеми, фізичного виховання, реабілітації, спорту та туриз-
му: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції / Запоріжжя : Класичний приватний універ-
ситет, 2013. – С. 172–173. 

19. Передерій А. В. Спеціальні Олімпіади в сучасному світі: монографія / Аліна Передерій. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 
296 с. – ISBN 978-966-2328-56-1 



  Фізичне виховання і спорт 

 Український журнал медицини, біології та спорту – № 1 (3) 207  

20. Передерий А. В. Спорт инвалидов как составляющая международного олимпийского движения / А. В. Передерий, 
Е. Н. Приступа, Ю. А. Брискин // Междунар. науч.-практ. конф. государств-участников СНГ по проблемам физ. 
культуры и спорта : докл. пленарных заседаний. – Минск : БГУФК, 2010. – С. 66–75. – ISBN 978-985-6953-23-4. 

 

References 
1. Brískín Yu. Adaptivniy sport. Spetsíal’ní Olímpíadi : navch. posíb. L.: Akhíl; 2003. 128 s. 
2. Brískín Yu, Perederíy AV, Slísenko OO; Êrmakov SS, redaktor. Struktura ta zmíst trenuval’noí̈ programi Spetsíal’nikh 

Olímpíad z legkoí̈ atletiki. Pedagogíka, psikhologíya ta mediko-bíologíchní problemi fízichnogo vikhovannya í sportu: 
nauk. monogr. KH.: KHDADM; 2008;1:22–5. 

3. Brískín YuA, Slísenko OO. Taktichna pídgotovka sportsmenív za trenuval’nimi programami Spetsíal’nikh Olímpíad z 
basketbolu. Vísnik Chernígív. derzh. ped. un-tu ímení T. G. Shevchenka. Ser.: Pedagogíchní nauki. Fízichne vik-
hovannya ta sport. Chernígív, 2007;44:136–9. 

4. Brískín Yu, Perederíy A, Kogut Í. Trenuval’ní programi Spetsíal’nikh Olímpíad. Teoríya í metodika fízichnogo vik-
hovannya í sportu. 2006;1: 3–5. 

5. Pavlos’ OO. Doeksperimental’naya proverka avtorskikh trenirovochnykh programm po prioritetno-reprezentativnym v 
Ukraine vidam sporta. Nauchnoye obosnovaniye fizicheskogo vospitaniya, sportivnoy trenirovki i podgotovki kadrov po 
fizicheskoy kul’ture i sportu: materialy KHÍÍÍ Mezhdunar. nauch. sessii po itogam NIR 2012 god. Minsk,2013;3:258–61. 

6. Pavlos’ O. Kontrol’ obshchey fizicheskoy i tekhnicheskoy podgotovlennosti sportsmenov s narusheniyem intellekta. 
Cultura fizica: hrobleme stiintifice ale invatamantului si sportului: Materiale conf. st. intern. a doctoranzilor / col. red. : 
Danail S, et al. Ch.: Editura USEFS; 2012:252–6. 

7. Pavlos’ OO, Perederíy Alína. Rezul’tati yeksperimental’noí̈ perevírki avtors’koí̈ trenuval’noí̈ programi z legkoí̈ atletiki 
dlya sportsmenív z vadami íntelektu. Naukoviy chasopis Natsíonal’nogo pedagogíchnogo uníversitetu ím. 
M. P. Dragomanova. Ser.: №15. «Naukovo-pedagogíchní problemi fízichnoí̈ kul’turi /Fízichna kul’tura í sport/» za red. 
GM Arzyutova. K.: Vid-vo NPU ím. M. P. Dragomanova; 2013;2;7 (33):36–41. 

8. Pavlos’ OO, Perederiy Alina. Struktura i soderzhaniye avtorskoy trenirovochnoy programmy po legkoy atletike dlya 
sportsmenov s narusheniyami intellekta. Professional’no-lichnostnoye razvitiye studentov v obrazovatel’nom prostran-
stve fizicheskoy kul’tury: materialy II Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: v 2 ch. / pod red. VF Balasho-
voy, TA Khoroshevoy. Tol’yatti  Izd-vo TGU;2012;1:166–71. 

9. Pavlos’ O, Perederíy Alína. Struktura ta zmíst avtors’koí̈ trenuval’noí̈ programi Spetsíal’nikh Olímpíad z basketbolu. 
Vísnik Zaporíz’kogo natsíonal’nogo uníversitetu: Zbírnik naukovikh prats’. Fízichne vikhovannya ta sport.  
Zaporízhzhya: Zaporíz’kiy natsíonal’niy uníversitet; 2012, s.140–148. 

10. Pavlos’ O, Perederíy Alína, Baytsar Yuríy. Struktura ta zmíst yeksperimental’noí̈ trenuval’noí̈ programi Spetsíal’nikh 
Olímpíad z lizhnikh gonok. Moloda sportivna nauka Ukraí̈ni: zb. nauk. pr. z galuzí fíz. vikhovannya, sportu í zdorov’ya 
lyudini. L., 2012;16(1)203–8. 

11. Pavlos’ O, Perederíy Alína. Kharakteristika suchasnikh trenuval’nikh program Spetsíal’nikh Olímpíad z basketbolu ta 
legkoí̈ atletiki. Moloda sportivna nauka Ukraí̈ni: zb. nauk. pr. z galuzí fíz. vikhovannya, sportu í zdorov’ya lyudini. L., 
2013;17(1)147–52. 

12. Perederíy A. Aktual’ní napryamki naukovikh doslídzhen’ mízhnarodnogo rukhu Spetsíal’nikh Olímpíad. Moloda spor-
tivna nauka Ukraí̈ni: zb. nauk. pr. z galuzí fíz. kul’turi ta sportu. L., 2013;17(1)159–64. 

13. Perederíy Alína,  Slísenko Ol’ga. Analíz trenuval’nikh program Spetsíal’nikh Olímpíad z lizhnikh gonok. Moloda spor-
tivna nauka Ukraí̈ni: zb. nauk. st. z galuzí fíz. kul’turi í sportu. L., 2007;11(2):269–74. 

14. Perederíy A. Zagal’na kharakteristika sistemi pídgotovki sportsmenív Spetsíal’nikh Olímpíad. Fízichna aktivníst’, 
zdorov’ya í sport. 2012;4(10):65–73. 

15. Perederíy A. Zmagannya v sistemí pídgotovki atletív spetsíal’nikh olímpíad. Pedagogíka, psikhologíya ta mediko-
bíologíchní problemi fízichnogo vikhovannya í sportu. 2013;4:55–9. doi:10/6084/m9.figshare.691022. 

16. Perederiy AV. Personifitsirovannaya podsistema sistemy podgotovki atletov spetsial’nykh olimpiad. Mezhdunarodnaya 
nauchnaya sessiya po itogam NIR za 2012 god «Nauchnoye obosnovaniye fizicheskogo vospitaniya, sportivnoy treni-
rovki i podgotovki kadrov po fizicheskoy kul’ture i sportu»: v 3 ch. / Bel. Gos. Un-t. Fiz. Kul’tury ; redkol.: 
T. D. Polyakova (gl. red.) [i dr.]. Minsk: BGUFK, 2013;1:96–8. 

17. Perederiy AV. Sovremennyye tendentsii razvitiya mezhdunarodnogo sportivnogo dvizheniya spetsial’nykh olimpiad. 
Uchenyye zapiski: cb. rets. nauch. tr. / redkol.: T. D. Polyakova (gl. red.) [i dr.] ; Bel.. gos. un-t fiz. kul’tury. Minsk: 
BGUFK, 2013;16:81–90. ISSN 2079–5653. 

18. Perederíy AV,  Gabril’chuk ÍV. Sotsíal’na spryamovaníst’ sistemi pídgotovki sportsmenív za programami Spetsíal’nikh 
Olímpíad.  Aktual’ní problemi, fízichnogo vikhovannya, reabílítatsíí̈, sportu ta turizmu: tezi dopovídey V Mízhnarodnoí̈ 
nauk.-prak. konf. Zaporízhzhya: Klasichniy privatniy uníversitet, 2013; s.172–3. 

19. Perederíy AV. Spetsíal’ní Olímpíadi v suchasnomu svítí: monografíya. L.: LDUFK; 2013. 296 s. ISBN 978-966-2328-
56-1. 

20. Perederiy AV, Pristupa YeN, Briskin YuA. Sport invalidov kak sostavlyayushchaya mezhdunarodnogo olimpiyskogo 
dvizheniya. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. gosudarstv-uchastnikov SNG po problemam fiz. kul’tury i sporta : dokl. 
plenarnykh zasedaniy. Minsk  BGUFK; 2010. s. 66–75.  ISBN 978-985-6953-23-4.  



 Фізичне виховання і спорт 

 208 Український журнал медицини, біології та спорту – № 1 (3) 

УДК 796/799: 378.14 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОЛИМПИАД 
Брискин Юрий, Передерий Алина, Питын Марьян 
Резюме. Работа посвящена обоснованию современных методических подходов к решению научно-

практических задач тренировочного процесса спортсменов с отклонением умственного развития по про-
грамме Специальных Олимпиад. Дана характеристика тренировки как компонента системы подготовки 
спортсменов по программе Специальных Олимпиад, предложен стандартизированный метод формиро-
вания и совершенствования программ Специальных Олимпиад по различным видам спорта, описаны 
направления их модификации. Детализированы методические положения (эмоциональность, повтор-
ность, лаконичность, визуализация, индивидуализация, безопасность, управляемость, активность, гиб-
кость, постепенность) проведения тренировочных занятий со спортсменами с отклонением умственного 
развития и методические рекомендации для тренеров Специальных Олимпиад. 

Ключевые слова: Специальные Олимпиады; тренировки; тренировочные программы; спортсмены с 
отклонением умственного развития; методические положения; методические рекомендации. 
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METHODICAL PROVIDING OF TRAINING SYSTEM OF SPORTSMEN FOR SPECIAL OLYMPICS  
Briskin Yuriy, Perederiy Alina, Pityn Maryan 
Abstract. The paper is dedicated to modern methodical approaches to solve scientific and practical tasks of 

training process of sportsmen who have mental retardation based on Special Olympics.  
The aim of systemic training programmes for Special Olympics is to provide the highest possible level of 

social adaptation for every athlete through the improvement of their physical, technical, tactical, psychological 
and theoretical efficiency by means of training and competitive activities in their kind(-s) of sport. There is an 
important scientific and practical issue which is concerned with the research and study of modern methodologi-
cal problem which solves approaches to the training process of mentally retarded sportsmen according to the 
programmes of Special Olympiads. According to the requirements of Special Olympics each accredited pro-
gramme has to offer a comprehensive year-round training sessions that should be supervised by qualified 
coaches abiding by the rules of Special Olympics and specificity of the event. Every athlete who practices this or 
that kind of sport must be competitive in this kind of sport.  

The aim of the paper was to characterize check of sessions as an integral component of sportsmen training 
system within the framework of Special Olympics programme.  

Methods and materials. Theoretical methods of analysis, method of comparison, sociological methods of 
documentary materials analysis and questionnaire, pedagogical methods of educational observation and peda-
gogical experiment were used in this investigation.  

Results and conclusions. Analysis of the existing Special Olympics training programmes for the official 
sports made it possible to elaborate the algorithm of their improvement and renewal. Also some ways for effi-
cient utilization of basic training programmes are presented in article. 

Analysis of the available training Special Olympics programmes of the official sports allowed us generalizing 
methodological guidelines found in these information sources. It is an opportunity to create methodological regu-
lations to conduct training sessions. These basic methodological items are as follows: emotional disposition, 
repeatability, laconic brevity, visualization, individualization, safety, controllability, activity, flexibility, graduality.  

Prospects for further investigations are associated with the development of training programmes from differ-
ent kinds of sport for sportsmen with mental retardation based on developed algorithms and described methodi-
cal instructions. 

Keywords: Special Olympics, training; training programmes; mentally retarded sportsmen; methodological 
regulations; methodological recommendations.  
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