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Змагання в системі підготовки атлетів Спеціальних Олімпіад
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Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Метою дослідження є характерис-
тика змагань як компоненту систе-
ми підготовки атлетів Спеціальних 
Олімпіад. Визначено, що специфіка 
системи підготовки атлетів Спеці-
альних Олімпіад полягає у спря-
мованості на демонстрацію спор-
тивних результатів. Визначено, що 
досягнення результатів має сприяти 
соціальній адаптації та реабілітації 
спортсменів. Відсутність переважан-
ня суто спортивно-результативної 
складової зумовлює і специфічну 
роль змагань в системі підготовки. 
Розроблено класифікацію видів зма-
гань. Охарактеризовано специфіч-
ні риси ознайомчих (навчальних), 
підготовчих та умовно-відбіркових 
змагань. Виділено специфічні ха-
рактеристики кваліфікаційних та 
основних змагань у Спеціальних 
Олімпіадах. Визначено, що змаган-
ня мають важливе значення для 
розвитку спортивних навичок, ство-
рення рівних можливостей для кон-
куренції. Визначено, що змагання 
є кращим засобом перевірки спор-
тивних навичок атлета, визначення 
прогресу та створення стимулу для 
особистісного росту.

Передерий А.В. Соревнования в систе-
ме подготовки атлетов Специальных 
Олимпиад. Целью исследования являет-
ся характеристика соревнований как ком-
понента системы подготовки спортсменов 
Специальных Олимпиад. Определено, что 
специфика системы подготовки спортсме-
нов Специальных Олимпиад состоит в на-
правленности на демонстрацию спортивных 
результатов. Определено, что достижение 
результатов должно способствовать соци-
альной адаптации и реабилитации спор-
тсменов. Отсутствие преобладания чисто 
спортивно-результативной составляющей 
предопределяет и специфическую роль 
соревнований в системе подготовки. Раз-
работана классификация видов соревно-
ваний. Охарактеризованы специфические 
черты ознакомительных (учебных), подго-
товительных и условно-отборочных сорев-
нований. Выделены специфические харак-
теристики квалификационных и основных 
соревнований в Специальных Олимпиадах. 
Определено, что соревнования имеют важ-
ное значение для развития спортивных на-
выков, создание равных возможностей для 
конкуренции. Определено, что соревнова-
ния являются лучшим средством проверки 
спортивных навыков атлета, определения 
прогресса и создания стимула для личност-
ного роста.

Perederiy A.V. Competition in the 
training of the athletes of Special 
Olympics. The aim of the study is to 
characterize the competition as part 
of the system of training athletes of 
Special Olympics. It was determined 
that the specificity of the system of 
training athletes of Special Olympics 
is to focus on the demonstration of 
athletic performance. Determined 
that the results should contribute to 
the achievement of social adaptation 
and rehabilitation of athletes. Lack 
of dominance purely sports-effective 
component and determines the specific 
role of competition in the training. The 
classification of types of competitions. 
Characterized by specific features 
of the study (teaching), training and 
conditional qualifiers. Identified specific 
characteristics of qualifying and main 
events in the Special Olympics. It 
was determined that the competitions 
are important for the development of 
athletic skills, the creation of equal 
opportunities for competition. It was 
determined that the competitions are 
the best means of verifying the athlete 
athletic skills, measuring progress 
and providing incentives for personal 
growth.
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Вступ. 1

Спеціальні Олімпіади, що започатковано в 1968 
році в США з ініціативи Юніс Кеннеді Шрайвер, нині 
є потужним міжнародним спортивним рухом, що ви-
знаний МОК [3, 4, 13]. Науковий пошук проблематики 
спеціального олімпійського руху охоплює широке коло 
питань історичного (Бріскін 2004, 2006, Приступа Є.Н. 
2003, 2005, Когут І.О. 2008, Римар О.В. 2002, Матвє-
єв 2002), організаційного (Мудрік В.І. 2001, Бріскін 
Ю.А. 2004, Евсеев С.П. 2007), світоглядного харак-
теру [8, 11, 16, 18, 19]. Дослідження ж нозологічно-
детермінованих складових системи підготовки атлетів 
Спеціальних Олімпіад носять фрагментарний характер. 
Це визначення дидактичних особливостей проведення 
тренувальних занять з особами, які мають відхилення 
розумового розвитку [6], методика навчання гімнасток 
в русі Спеціальних Олімпіад [1, 2], вплив занять ковза-
нярським спортом на стан атлетів з вадами інтелекту 
[7], корекція змісту тренувальних програм Спеціальних 
Олімпіад (Павлось О. Контроль общей физической и 
технической подготовленности спортсменов с наруше-
нием интеллекта / Павлось О. // 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.) [14] та ін..

В попередніх дослідженнях обґрунтовано концеп-
цію системи підготовки атлетів Спеціальних Олімпіад 
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на основі бінарного чинника, що визначає її структуру 
та спрямованість: змагання, що спрямовані на демон-
страцію спортивних результатів, досягнення яких має 
сприяти соціальній адаптації та реабілітації спортсме-
нів (Передерій А.В., 2013). Метою системи спортив-
ної підготовки за програмами Спеціальних Олімпіад є 
забезпечення максимально можливого для конкретно-
го атлета рівня соціальної адаптації через покращення 
фізичної, технічної, тактичної, психологічної, теоре-
тичної підготовленості шляхом тренувальної та зма-
гальної діяльності в обраному(них) виді(ах) спорту.

Система підготовки складається з двох підсистем: 
персоніфікованої та процесної. При збереженні пев-
ної структурної ідентичності з олімпійським спортом, 
система підготовки в Спеціальних Олімпіадах має 
специфічне змістовне наповнення. Персоніфікована 
підсистема представлена тріадою: АТЛЕТ-тренер-
мікросоціум. Процесна підсистема системи підготов-
ки спортсменів в Спеціальних Олімпіадах об’єднує 
змагання, тренування та відновлення, в процесі яких 
відбувається навчання, розвиток, виховання та соці-
альна адаптація атлетів. Наявність процесу соціальної 
адаптації та специфічне значення змагань є відмінни-
ми рисами структури системи підготовки атлетів Спе-
ціальних Олімпіад.

Робота виконується відповідно до теми 1.4 
Теоретико-методичні засади розвитку спорту інвалі-
дів Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011-2015 роки згідно 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Наказу N 4525 від 20.12.2010 Міністерства освіти і на-
уки, молоді та спорту України.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є характеристика змагань як 

компоненту системи підготовки атлетів Спеціальних 
Олімпіад. 

Результати дослідження. 
Виходячи із сутності спортивної діяльності, цен-

тральне місце в процесній підсистемі системи під-
готовки атлетів Спеціальних Олімпіад посідають 
змагання. Саме змагання виступають мотивом для 
систематичної тренувальної діяльності. Рівень та 
значущість змагань, особливості виду спорту чи мо-
дифікованого виду змагальної діяльності визначати-
муть вимоги до підготовленості атлета, рівня його 
фізичних та технічних можливостей. Відповідно до 
фундаментальних принципів Спеціальних Олімпіад, 
змагання мають важливе значення для розвитку спор-
тивних навичок, створення рівних можливостей для 
конкуренції, є кращим засобом перевірки спортивних 
навичок атлета, визначення прогресу та створення 
стимулу для особистісного росту [4, 5].

Слід зазначити, що роль змагань в системі підго-
товки атлетів Спеціальних Олімпіад суттєво відрізня-
ється від їх ролі в олімпійському спорті. В Спеціальних 
Олімпіадах використовується, так звана, нетрадицій-
на модель змагальної діяльності, що передбачає від-
сутність остаточного визначення результатів, фіксації 
рекордів, загального ранжування місць та загального 
нагородження спортсменів. Реалізація цієї моделі за-
безпечується процедурою дивізіонування та обумовле-
на відсутністю спрямованості діяльності на досягнен-
ня максимально можливого спортивного результату 
[4]. Також важливою є теза нормативних документів 
Спеціальних Олімпіад (www.specialolympics.org), що 
це організація систематичних цілорічних тренувань 
та участі в змаганнях. Тобто наголошується на нероз-
ривності процесів тренувань та змагань, що мають 
спільну мету – розвиток атлета [12]. Разом з тим, слід 
підкреслити, що повною мірою реалізувати завдання 
Спеціальних Олімпіад виключно тренувальними за-
собами обраного(их) виду(ів) спорту неможливо.

Спеціальні Олімпіади висувають наступні вимоги 
до змагань, що проводяться на різних рівнях (місце-
вими, національними акредитованими програмами чи 
регіональні та всесвітні змагання):

Ігри та турніри повинні пропонувати змагання 
(види спорту, спеціальні види змагальної діяльності 
тощо) для спортсменів усіх рівнів здібностей. В ко-
мандних видах спорту кожен член команди повинен 
мати достатньо можливостей для участі в змаганнях.

Ігри та турніри повинні пропонувати кожному 
спортсменові рівні шанси на успіх під час змагань. 
Кожен вид змагань має бути структурований шляхом 
розподілу на дивізіони за рівнем майстерності (на 
основі точної реєстрації попередніх досягнень), віком 
та статтю.

Враховуючи важливість конкуренції, необхідність 
змагань для здобуття практичного досвіду, кожна 

акредитована програма повинна проводити змагання 
періодично та достатньо часто. 

Кількість учасників змагань, склад делегацій регу-
люється квотами. Міжнародні Спеціальні Олімпіади 
мають виключне право встановлювати обов’язкові 
квоти, що визначають загальний склад делегацій 
спортсменів, тренерів та інших осіб, які будуть ске-
ровані акредитованою програмою для Всесвітніх ігор 
та інших змагань, що санкціоновані Міжнародними 
Спеціальними Олімпіадами. 

В Загальних правилах Спеціальних Олімпіад пе-
редбачено відповідні критерії переходу атлета на ви-
щий рівень змагань: місцева програма – національні 
ігри – регіональні ігри – Всесвітні ігри. Акредитовані 
програми повинні діяти відповідно до встановлених 
процедур у визначенні обставин переходу атлета з 
будь-яким рівнем здібностей на наступний рівень кон-
куренції в рамках Спеціальної Олімпіади.

В змаганнях Спеціальних Олімпіад усіх рівнів 
встановлено спеціальні правила нагородження учас-
ників, що виступають потужним засобом мотивації 
та стимулювання конкуренції. Нагороджуються усі 
учасники дивізіону. Атлети, які посіли 1-3 місця – ме-
далями відповідного ґатунку, атлети, які посіли 4-8 
місці – відповідними почесними стрічками. Учасни-
ки змагань, які порушили процедуру дивізіонування, 
були дискваліфіковані або не завершили змагання, на-
городжуються стрічками учасників.

Реалізуючи зазначені вимоги, акредитовані наці-
ональні програми проводять протягом року достат-
ню кількість змагань. Місцеві програми проводять 
змагання на рівні клубів, шкіл, осередків, міст та 
областей. Календар Спеціальної Олімпіади Великої 
Британії, наприклад, на 2012 рік включав 43 турніри 
(http://www.specialolympicsgb.org.uk/). Річний кален-
дар офіційних змагань Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів «Спеціальна Олімпіада Украї-
ни» та її осередків включає не менше 10-12 турнірів 
з найбільш популярних в країні видів спорту (легка 
атлетика, футбол, баскетбол, лижні гонки та ін..) та 
міжнародних змагань за календарем міжнародних 
Спеціальних Олімпіад (www.specialolympics.org.ua/ ). 
Збільшення кількості змагань на усіх рівнях є одним 
з найважливіших завдань руху Спеціальних Олімпіад. 
Загалом, в русі Спеціальних Олімпіад проводиться 
щорічно 50000 змагань, що в середньому складає 136 
змагань на день в різних акредитованих національ-
них програмах (www.specialolympics.org). Результати 
міжнародних опитувань Спеціальних Олімпіад по-
казують, що обов’язковим є 2-4 разова участь атлетів 
в змаганнях протягом року. Кращого спортивного та 
адаптаційного ефекту досягають атлети, які беруть 
участь у змаганнях протягом року 5-8 разів. Разом з 
тим, в системі підготовки атлетів Спеціальних Олім-
піад відсутня чітка диференціація змагань за метою та 
завданнями, як це прийнято в олімпійському спорті 
(підготовчі, контрольні, відбіркові, модельні або під-
відні, основні) [9, 15]. 
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На наш погляд, в Спеціальних Олімпіадах доціль-

но виділяти ознайомчі (навчальні) змагання. Навчаль-
ні змагання – це змагання, що проводяться в межах 
обов’язкових базових тренувальних програм (орієн-
товно на 6-му та 8-му тижнях тренувальної програми) 
та використовуються для ознайомлення з правилами 
та умовами проведення змагань, нормами поведінки 
учасників, процедурою визначення результатів, тех-
нікою безпеки, розподілом обов’язків між членами 
команди в ігрових видах спорту та в партнерських 
змаганнях тощо [5, 10, 17]. Такі змагання проводять-
ся між спортсменами однієї команди (школи) чи зі 
спортсменами сусідньої школи. Вони мають відбува-
тися в дружній звичній атмосфері.

Переважна більшість змагань, в яких беруть участь 
атлети Спеціальних Олімпіад, мають подвійну мету. 
З точки зору суб’єктно (особистісно)-орієнтованої 
мети, це головні змагання, адже кожен учасник праг-
не якнайкраще розкрити свій потенціал та показати 
максимально можливий для нього результат. В той же 
час, з боку процесно-орієнтованої мети – це підготов-
чі змагання, тому що незалежно від рангу змагань та 
рівня результатів, що в них досягається, відповідно до 
принципів Спеціальних Олімпіад саме змагання най-
більш ефективно реалізують основну мету діяльності 
– вдосконалення та демонстрація вмінь, навичок і та-
лантів атлетів, розвиток їх здібностей і можливостей.

Також, доцільним є виділення ще одного виду 
змагань – умовно-відбіркові. Як відомо, відбіркові 
змагання проводяться для визначення складу збір-
них команд, відбору спортсменів на змагання вищого 
рангу. Відмінною особливістю таких змагань є умо-
ви відбору: завоювання певного місця або виконання 
контрольного нормативу, який дозволить виступати 
на головних змаганнях. Відбірковий характер можуть 
носити як офіційні, так і спеціально організовані 
змагання. Умовний характер цих змагань випливає з 
норми Спеціальних Олімпіад щодо кількісних квот 
учасників (атлетів або команд) змагань вищого ран-
гу. Необхідна та ефективна процедура дивізіонування 
природно збільшує кількість переможців та призерів, 
які є претендентами на участь в змаганнях вищо-
го рангу. За правилами Спеціальних Олімпіад, якщо 
кількість дивізіонів та, відповідно, переможців в них 
перевищує кількість учасників змагань вищого рангу 
за квотою, склад команди визначається жеребом. Та-
ким чином, досягнення певного результату чи місця 
ще не гарантує включення в збірну команду. 

Також, в Спеціальних Олімпіадах змагання можна 
поділити на кваліфікаційні та основні. Кваліфікацій-
ні змагання охоплюють процедуру дивізіонування. 
Залежно від специфіки виду спорту та способу ви-
значення переможців існують різні підходи до диві-
зіонування. У видах спорту з об’єктивно-метрично 
вимірюваним результатом в кваліфікаційних зма-
ганнях (при дивізіонуванні) спортсмени виконують 
змагальну(і) вправу(и). Показники учасників фіксу-
ються, оцінюються за низхідною. Як відомо, відпо-
відно до принципу рівності, розбіжність спортивних 

показників між кращим та гіршим спортсменом одно-
го дивізіону не повинна перебільшувати 10 % (15 % 
у разі неможливості забезпечення 10% дивізіонуван-
ня) [3]. Принциповою особливістю кваліфікаційних 
змагань в інших за способом визначення результатів 
видах спорту є те, що спортсмени виконують окремі 
частини змагальних вправ, а не змагальну вправу в ці-
лому. В кваліфікаційних змаганнях з командних видів 
спорту команди беруть участь у скороченому варіанті 
змагань з офіційного виду спорту. Команди-суперники 
визначаються за показниками, що подаються разом 
із реєстраційними документами. Таким чином, в ко-
мандних змаганнях розподіл за рівнем майстерності 
проводиться із використанням командних показників 
та (або) результатів кваліфікаційних змагань. 

Наприклад, в змаганнях з нозологічно-
детермінованого виду спорту – хокею на підлозі – при-
йняті наступні правила проведення кваліфікаційних 
змагань [17]. Змагання проходять в два етапи. Перший 
етап передбачає проведення змагань з індивідуальної 
майстерності спортсменів команди. В хокею на підлозі 
для цього використовуються наступні тести: кидки по 
воротах, передача, ведення, кидки на точність, захист. 

Підсумковий результат визначається як сума ре-
зультатів в кожному з п’яти видів програми. Протокол 
змагань в індивідуальній майстерності подається в 
суддівську колегію змагань вищого рангу, яка на під-
ставі цих результатів попередньо формує дивізіони за 
правилом 10% (15%). Необхідно підкреслити, що на 
будь-якому рівні змагань (шкільний, районний, місь-
кий тощо) цей етап є попереднім, остаточне форму-
вання дивізіонів проводить кваліфікаційна комісія на 
другому етапі змагань. На цьому етапі кваліфікаційна 
комісія проглядає кваліфікаційні матчі, тривалістю не 
менше 6 хвилин, що проводяться за коловою систе-
мою в тому чи іншому попередньо сформованому ди-
візіоні. В цих матчах кожна команда має забезпечити 
участь усіх гравців команди, результати яких подано 
в протоколі змагань з індивідуальної майстерності. 
Кваліфікаційна комісія приймає рішення, що:

певна команда за своєю підготовленістю відповідає • 
грі даного дивізіону;
певна команда за своєю підготовленістю не відпо-• 
відає грі даного дивізіону та переводиться в нижчий 
дивізіон;
певна команда за своєю підготовленістю не відпо-• 
відає грі даного дивізіону та переводиться в той чи 
інший вищий дивізіон.

Після остаточного розподілу на дивізіони в кож-
ному з них за коловою системою проводяться основні 
змагання.

Аналогічні підходи використовуються у змаганнях 
з футболу. Команди можуть бути розподілені на ди-
візіони відповідно до оцінки командних навичок, що 
представляються до початку змагань. В цю комплек-
сну оцінку входять результати усіх гравців команди з 
наступних тестів: ведення м’яча по прямій (дриблінг), 
контроль і пас, удар по воротах. Результати кожного 
гравця, отримані при виконанні даних тестів, мають 
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бути передані представникам організаційного комі-
тету змагань вищого рангу всіма командами. Тести 
оцінки командних навичок розроблені для форму-
вання попереднього уявлення про рівень команд, що 
будуть брати участь у змаганнях, що дозволить орга-
нізаторам сформувати попередні дивізіони для участі 
у кваліфікаційному раунді змагань. Дані тести вико-
ристовуються як доповнення при проведенні кваліфі-
каційних ігор.

В змаганнях з баскетболу прийнята наступна про-
цедура підготовки та проведення кваліфікаційних зма-
гань. До початку змагань головний тренер повинен на-
дати у відповідній формі результати трьох тестів оцінки 
баскетбольних навичок кожного гравця: підбір м’яча, 
дриблінг, кидки в кошик. Тести використовуються тіль-
ки для оцінки гравців/команд і не є видами програми, 
що припускають вручення медалей і стрічок. 

Головний тренер, також, повинен визначити п'ятьох 
кращих гравців своєї команди за критерієм гри на 
майданчику і відзначити їх імена в загальному списку 
команди. Командний результат визначається шляхом 
додавання результатів семи кращих гравців з наступ-
ним поділом суми на 7. Спочатку команди групують-
ся в дивізіони відповідно до командних результатів в 
тестах оцінки баскетбольних навичок. Класифікацій-
ний раунд ігор проводиться з метою завершення про-
цесу поділу на дивізіони. У рамках класифікаційного 
раунду команди повинні зіграти одну чи більш ігор, 
причому тривалість кожної гри повинна складати не 
менш шести хвилин. У грі повинні взяти участь усі 
члени команди.

Правило 10% не застосовується у видах спорту, 
що вимага   ють суддівської оцінки (фігурне катання, 
стрибки в воду, кінний спорт тощо), однак розподіл на 
дивізіони відбувається відповідно до рівня майстер-
ності спортсменів, що також визначається у кваліфі-
каційних змаганнях. Суддівська колегія на підставі 
оцінки фрагментів змагальних композицій або окре-

мих змагальних вправ визначає рейтинг спортсменів 
та формує дивізіон.

Усі інші змагання проводяться як основні, тобто 
з визначенням переможців, призерів та спортсменів, 
які посіли місця у відповідному дивізіоні від 4 до 8. 
Важливо, що результати, продемонстровані атлетами 
у кваліфікаційних змаганнях, не повинні бути менши-
ми більше як на 10 % (15 %) від результатів основних 
змагань. Більша різниця в результатах кваліфікацій-
них та основних змагань (на користь останніх) може 
свідчити про маніпуляції з дивізіонуванням та при-
звести до дискваліфікації атлета. Уся відповідальність 
за скасування результату змагань в такому випадку 
лежить на тренерові.

Висновки.
Змагання в системі підготовки атлетів Спеціаль-

них Олімпіад, на відміну від інших напрямів адаптив-
ного спорту в олімпійському русі, характеризуються 
відсутністю спрямованості діяльності на досягнення 
максимально можливого спортивного результату. Від-
повідно до філософських засад спеціального олімпій-
ського руху, змагання мають важливе значення для 
розвитку спортивних навичок, створення рівних мож-
ливостей для конкуренції, є кращим засобом перевір-
ки спортивних навичок атлета, визначення прогресу 
та створення стимулу для особистісного росту.

В системі підготовки атлетів Спеціальних Олім-
піад виділяють ознайомчі (навчальні), підготовчі за 
процесно-орієнтованою метою та, одночасно, головні 
за суб’єктно (особистісно)-орієнтованою метою, та 
умовно-відбіркові змагання. Також, змагання Спеці-
альних Олімпіад можна класифікувати на кваліфіка-
ційні та основні.

 Перспективи подальших досліджень пов’язані із 
характеристикою інших складових системи підготов-
ки: персоніфікованої підсистеми, тренування та від-
новлення як компонентів процесної підсистеми.
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