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у Паралімпійських іграх. Недоцільність участі у Паралімпійських іграх 

обґрунтовувалася тим, що глухі вважають себе не інвалідами, а частиною 

культурної та мовної меншості людства – здоровими людьми без фізичних та 

психічних ушкоджень; змагання глухих спортсменів проводяться за тими ж 

спортивним правилам як і у здорових спортсменів, за винятком деяких змін 

технічного характеру (дії арбітрів повинні бути чітко видимими, наприклад, 

світловими сигналами). Крім того, на Паралімпійських іграх глухі спортсмени 

мали змагатися не з іншими інвалідами, а з спортсменами своєї міжнародної 

федерації. 

Вперше на міжнародній арені національна збірна дебютувала на 

17 Всесвітніх іграх глухих у 1993 році, які відбулися у Софії, де завоювала 

8 нагород (2 – золоті, 4 – срібні та 2 – бронзові). Через чотири роки, на 

18 Всесвітніх іграх глухих, що проходили у Копенгагені (Данія), українські 

спортсмени викликали цілий фурор, здобувши п’ять – золотих, десять – срібних 

і п’ять – бронзових медалей та встановивши чотири світові рекорди. 

За вісім років українські спортсмени завоювали 143 нагороди (46 – 

золотих, 54 – срібні та 43 – бронзові). 19 спортсменам присвоено звання 

«Заслуженого майстра спорту», 36 – «Майстра спорту України міжнародного 

класу», 60 – «Майстра спорту України». 

На 19 Дефлімпійських іграх, які відбулися у Римі у 2001 році, українські 

спортсмени здобули 32 медалі(12 – золотих, 12 – срібних та 10 – бронзових), 

встановивши 4 світові рекорди і посівши четверте загальнокомандне місце 

серед 85 країн-учасниць. 

На 20-тих літних Дефлімпійських іграх, які пройшли з 5 по 16 січня 

2005 року в австралійських містах Мельбурн і Баллараті українська збірна 

зайняла перше місце в загальнокомандному заліку, завоювавши 52 медалі (21 

золоту, 17 срібних і 14 бронзових) і випередивши команди з Росії, США і 

Китаю. 
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Полтавський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт» працює з 29.03.1993 року, начальником якого є Верещака 

Олександр Юрійович. Полтавський регіональний центр «Інваспорт» багато 

років поспіль займає І місце в спорті вищих досягнень України. Полтавський 
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центр «Інваспорт» та ДЮРСШІ (дитячо-юнацька реабілітаційно-спортивна 

школа інвалідів) культивує такі види спорту: 

- Боулінг серед спортсменів з вадами слуху 

- Голбол серед спортсменів з вадами зору; 

- Гірськолижний спорт серед спортсменів з вадами зору; 

- Карате серед спортсменів з вадами слуху; 

- Легка атлетика серед спортсменів усіх нозологій (вади слуху, вади зору, 

УОРА, ВРФР); 

- Спортивне орієнтування серед спортсменів з вадами слуху; 

- Плавання серед спортсменів усіх нозологій (вади слуху, вади зору, УОРА, 

ВРФР); 

- Настільний теніс серед спортсменів з вадами слуху, опорно-рухового 

апарату; 

- Футбол серед спортсменів з вадами слуху; 

- Армспорт серед спортсменів з вадами зору та ураженням опорно-рухового 

апарату; 

- Шашки серед спортсменів з вадами слуху, вадами зору; 

- Шахи серед спортсменів з вадами слуху, вадами зору, опорно-рухового 

апарату. 

В центрі працює 27 тренерів-викладачів, які розвивають дані види спорту 

не тільки в Полтаві, а й в Полтавській області – м. Кременчук, м. Горішні 

Плавні, м. Миргород, м. Лубни, м. Кобеляки, м. Пирятин. Всього залучено 

разом з ДЮРСШІ – 541 особа з обмеженими фізичними можливостями, які 

займаються певними видами спорту. 

Робота Полтавського регіонального центру з фізичної культури і спорту 

інвалідів «Інваспорт» спрямована на реалізацію Указу Президента України від 

06.04.2006 № 290/2006 «Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації 

інвалідів та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в 

Україні»,Указу Президента України від 18.12. 2007 року №1228 «Про додаткові 

невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з 

обмеженими фізичними можливостями», постанови Кабінету Міністрів 

України від 08.12.2006 року «Про затвердження Державної типової програми 

реабілітації інвалідів», постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.2011 

№766 «Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт». 

Виконання цих державних документів значно активізувало роботу по 

розвитку фізкультури і спорту в області, сприяло створенню умов для 

підготовки та успішного виступу спортсменів Полтавщини, членів та 

кандидатів у члени збірних команд України на міжнародних та Всеукраїнських 

змаганнях. 

Для проведення соціальної та фізкультурно-реабілітаційної роботи серед 

інвалідів широко залучаються студенти вищих навчальних закладів м. Полтави, 

які навчаються по спеціальності фізичної реабілітації.  

Станом на 30.12.2019 при регіональному центрі та ПОДЮРСШІ 

працюють: 21 спортивна секція з 17 видів спорту. 
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Всього в спортивних секціях  центру та ДЮРСШІ,  тренується 541 чол., В 

секціях також тренується: 7 заслужених майстра спорту України, 28 майстрів 

спорту України міжнародного класу, 29 майстрів спорту України. Заняття 

проводять 27 тренерів, з них заслужених тренерів України – 9, з вищою 

тренерською категорією – 7 чол.  

В 2019 році Полтавським регіональним центром з фізичної культури і 

спорту інвалідів «Інваспорт» проведено  46 обласних  спортивних  заходів, в 

яких прийняло участь 1180чол.   

В області працюють  спеціальні  інтернати для глухих та слабочуючих 

дітей, в яких навчається 204 чол. та школа  для слабозорих дітей – 278 чол. На 

базі цих шкіл працюють секції з видів спорту, а саме: легка атлетика, голбол, 

карате, боулінг, плавання, волейбол, шахи, шашки, футбол. Всього 60% учнів 

залучено до занять в спортивних секціях серед спортсменів з вадами слуху та 

30% в школі слабозорих дітей.  

З метою поліпшення учбово-тренувального процесу секцій з футболу, 

волейболу, карате, боулінгу, легкої атлетики,  та  заохочення спортсменів до  

продовження занять в спортивних секціях після закінчення навчання в 

спеціалізованих школах, в Полтаві на базі СПТУ-23 продовжено набір 

спортсменів-інвалідів з вадами слуху, де вони мають можливість набути 

професію та  плідно  продовжувати  спортивні заняття. Спортсмени забезпечені 

харчуванням, проживанням в гуртожитку, та отримують стипендію. 

21 спортсмен-інвалід з вадами слуху прийняли участь у таборі 

фізкультурно-спортивної реабілітації в с. Яворів у Західному реабілітаційному 

центрі, отримали повний комплекс оздоровчих заходів. 

Провідні спортсмени області протягом року отримували всебічну  

підтримку та допомогу, їм створювалися всі умови для підвищення спортивної 

майстерності та удосконалення. Залучались  кошти для участі в Міжнародних, 

Всеукраїнських та обласних змаганнях серед здорових спортсменів, виділялись 

кошти на проведення навчально-тренувальних зборів перед кожним офіційним 

заходом, проводились відновлювальні збори. 

Спортсменам-інвалідам надається допомога в отриманні вищої освіти. 

12 спортсменів навчаються в вищих учбових закладах системи Міністерства 

молоді та спорту України.   

В результаті цієї планомірної та клопіткої роботи 59 спортсменів є 

членами та 23 є кандидатами, 16 чоловік входять до резерву штатних збірних 

команд України.  

З метою залучення дітей-інвалідів допоміжних та спеціальних шкіл-

інтернатів до занять фізичною культурою і спортом, проводяться змагання 

спартакіади «Повір у себе». В цій спартакіаді прийняли участь діти-інваліди з 

м. Полтави, Кременчука, Горішні Плавні, Кобеляки, Миргорода, Лубен, 

Пирятина, вихованці фізкультурно-спортивних клубів «Едельвейс», «Спешіал 

Олімпік», «Оріяна», ДЮРСШІ, СШ № 40, спеціалізованих шкіл-інтернатів. Як 

результат, в фінальних змаганнях ХХVІ Всеукраїнській спартакіаді «Повір у 

себе» в 2019 р. від Полтавської області прийняли участь 47 дітей в МДЦ 
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«Молода Гвардія» м. Одеса, м. Полтава, м. Кам’янському. На цих змаганнях 

спортсмени вибороли 77 медалей. 

Керівництво шкіл-інтернатів всіляко сприяє у підготовці та виїзду дітей 

на змагання. 

Питання функціонування та розвитку Полтавського регіонального центру 

«Інваспорт» знаходяться на постійному контролі: 

- підсумки роботи спортивних секцій; 

- підсумки виступів спортсменів-інвалідів Полтавщини на чемпіонатах 

України, області та Спартакіаді дітей з інвалідністю «Повір у себе»; 

- спільна робота з управлінням у справах сім’ї молоді та спорту 

облдержадміністрації з питання неодноразового виділення додаткових 

коштів на участь наших спортсменів  в Чемпіонатах України серед здорових 

спортсменів для провідних спортсменів-інвалідів, навчально-тренувальних 

зборів по підготовці до цих змагань, та  відновлювальних зборів. 

Надзвичайно актуальним є питання інформаційної підтримки роботи 

установи, адже це сприяє створенню позитивного іміджу спорту інвалідів 

Полтавщини та залученню нових учасників цього процесу. Регулярно в пресі, 

на радіо, телебаченні  висвітлюється та пропагується спортивна робота центру 

«Інваспорт». Зокрема, на всіх обласних змаганнях присутні кореспонденти 

газет та телебачення. Налагоджені тісні стосунки з ТРК «Лтава», «Місто», 

газетою «Полтавський вісник» та «Зоря Полтавщини», (Полтава) ТРК «Візит», 

газета «Кремінь» ( Кременчук), газета «Полтавщина спорт». Ситуація що 

склалась в даний час в Україні з карантинними обмеженнями на діяльність 

Полтавського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів 

«Інваспорт» суттєво не вплинула, продовжується навчально-тренувальний та 

змагальний процеси. 
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ЗАСОБИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ 

 

Наразі відзначається негативна тенденція, пов’язана із погіршенням 

здоров’я та зниженням функціональної підготовленості студентів. У період 

студентського життя відбувається зміна колишнього стереотипу поведінки, 

соціального статусу, мислення, організації навчальної діяльності, та це 

положення вимагає інтенсифікації рухової активності, особливо в роки 

навчання в ЗВО. 

Зміна ритму життя, звичного режиму та значні розумові та емоційні 

навантаження спільно з низькою руховою активністю призводять до зниження 


