
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

СЕРЕД ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ



ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ

 В основу організованого спорту для осіб з фізичними вадами увійшли програми 

реабілітації. Після Другої світової війни, у відповідь на потреби великого числа 

поранених колишніх військовослужбовців і цивільних осіб, спорт був введений 

в якості ключової частини реабілітації. Спорт для реабілітації переріс в 

рекреаційний спорт, а потім - в спорт вищих досягнень. Піонером цього підходу 

був Людвіг Гуттманн з Сток-Мандевілльского реабілітаційного госпіталю в 

Англії. У 1948 році, в той час як Олімпійські ігри проводилися в Лондоні 

(Англія), він організував спортивні змагання для спортсменів на інвалідних 

візках в Сток-Мандевіллі. Це було початком Сток-Мандевілльскіх ігор, які 

перетворилися в сучасні Паралімпійські ігри. Вперше спортсмени з 

порушеннями зору взяли участь на Паралімпійських іграх в Римі в 1960 році.



ПОРУШЕННЯ ЗОРУ

 У змаганнях серед спортсменів з порушеннями зору, можуть брати участь особи 

починаючи з часткової втрати зору, до повної сліпоти. Це включає в себе 

порушення одного або кількох компонентів зорової системи (структури ока, 

рецепторів, зорових шляхів і зорової кори). Зрячі гіди для спортсменів з 

порушенням зору є такою важливою і невід'ємною частиною змагання, що 

спортсмен з порушенням зору і його гід розглядаються як команда. Починаючи з 

2012 року, ці гіди стали отримувати власні медалі.



ВИДИ СПОРТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ З 
ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

 Згідно наказу Міністерства молоді та спорту України від 11.05.2021 № 1505 
«Про затвердження Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної 
класифікації України з видів спорту осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-
рухового апарату, порушеннями зору, слуху та розумового і фізичного розвитку» 
в Україні визнані 17 видів спорту для осіб з порушеннями зору:

1. Армспорт;

2. Біатлон;

3. Велосипедний спорт –

трек;

4. Велосипедний спорт –

шосе;

5. Веслування академічне;

6. Гірськолижний спорт;

7. Голбол;

8. Дзюдо;

9. Легка атлетика;

10. Лижні перегони;

11. Паратриатлон;

12. Пауерліфтинг;

13. Плавання;

14. Футбол;

15. Футзал;

16. Шахи;

17. Шашки.



ВИДИ, ЯКІ РОЗВИВАЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Спортсмени з порушеннями зору Донеччини активно беруть участь у 
всеукраїнських та міжнародних змаганнях з голболу, легкої атлетики, 
пауерліфтингу, плавання, футзалу, шахів та шашок.

23 наших земляка включені до складу збірної України з цих видів спорту.

Голбол, легка атлетика та плавання – включені до програми Паралімпійських ігор.



ГОЛБОЛ

 Спортивна гра, у якій беруть участь дві 

команди по троє гравців у непрозорих 

окулярах. Кожна команда може мати три 

запасних гравці. В обох кінцях майданчика 

розташовані ворота. Гравці грають дзвінким 

м'ячем (всередині є дзвіночок). Мета гри —

закотити м'яч за лінію воріт команди, що 

захищається, в той час як вона намагається 

перешкодити. Голбол був створений в 1946 

році.



ЛЕГКА АТЛЕТИКА

 Вид спорту, який об'єднує спортивні дисципліни, що 

включають змагання з бігу, стрибків, метань та 

спортивної ходьби. Найбільш розповсюдженими 

видами легкої атлетики є бігові та технічні дисципліни 

на стадіоні, біг по шосе, крос та спортивна ходьба.

 Спортсмени з порушеннями зору у легкій атлетиці 

виступають у трьох класах в залежності від ступеню 

ураження.

 До програми чемпіонатів Донецької області та 

України включені такі види: біг на 100, 200, 400, 800, 

1500, 5000 метрів, естафета 4 х 100м, стрибки у 

висоту, у довжину та потрійний стрибок, метання 

диска, списа та ядра. Крім того, чоловіки та жінки 

можуть брати участь у легкоатлетичному 

п’ятиборстві.



ЗДОБУТКИ ПРОВІДНИХ ЛЕГКОАТЛЕТІВ ДОНЕЧЧИНИ
 Протягом багатьох років спортсмени Донецької області ставали переможцями та призерами чемпіонатів та 

Кубків Європи, світу та Паралімпійських ігор:

 Мохір Олександр – заслужений майстер спорту СРСР, рекордсмен світу, дворазовий переможець та срібний

призер Паралімпійських ігор;

 Ліщинський Василь – майстер спорту України міжнародного класу, триразовий чемпіон, срібний та 

брозовий призер Паралімпійських ігор;

 Іванюхін Олександр – заслужений майстер спорту України, срібний та дворазовий бронзовий призер 

Паралімпійських ігор;



ЗДОБУТКИ ПРОВІДНИХ ЛЕГКОАТЛЕТІВ ДОНЕЧЧИНИ

 Ясиновий Олександр – заслужений майстер спорту України, чемпіон Паралімпійських ігор;

 Піддубний Володимир – майстер спорту України міжнародного класу, бронзовий призер Паралімпійських

ігор.

 Павленко Юлія – майстер спорту України міжнародного класу, бронзовий призер Паралімпійських ігор.



ПАУЕРЛІФТИНГ

 Силовий вид спорту, в якому 

спортсмен долає вагу. Пауерліфтинг

також називають силовим 

триборством. Пов'язано це з тим, що як 

змагальні дисципліни в нього входять 

три вправи: присідання зі штангою на 

плечах, жим штанги лежачи на 

горизонтальній лаві і тяга штанги —

які в сумі і визначають кваліфікацію 

спортсмена.



ЗДОБУТКИ ПАУЕРЛІФТЕРІВ ОБЛАСТІ

 Центр розвитку пауерліфтингу в 

Донецькій області знаходиться у 

Слов’янську. Заслуженими 

тренерами України Ігорем 

Котляровим та Олексієм 

Позднуховим підготовлені 

заслужені майстри спорту України 

Володимир Драний, Юрій 

Романюк, Василиса Козирева, 

Євген Бабенко; майстри спорту 

міжнародного класу Володимир 

Шаульський та Олена Доценко. 

Спортсмени неодноразово ставали 

чемпіонами та рекордсменами 

світу.



ПЛАВАННЯ

 Вид спорту, мета якого якнайшвидше 

проплисти зазначену відстань, не порушуючи 

при цьому техніки способу плавання, який 

використовується. Спортивне плавання почало 

набувати популярності ще в XIX столітті.

 Способи спортивного плавання: кроль, 

батерфляй, брас, кроль на спині, комплексне

плавання.

 Серед спортсменів з порушеннями зору у 

плаванні змагання проводяться у трьох класах 

в залежності від ступеню ураження.



ЗДОБУТКИ ПЛОВЦІВ ОБЛАСТІ

 Волкова Юлія – заслужений майстер спорту України, чотириразова бронзова призерка Паралімпійських
ігор;

 Залевський Дмитро – заслужений майстер спорту України, чемпіон Паралімпійських ігор;

 Кліпперт Сергій – заслужений майстер спорту України, триразовий переможець, чотириразовий срібний 
призер, шестиразовий бронзовий призер Паралімпійських ігор;



ЗДОБУТКИ ПЛОВЦІВ ОБЛАСТІ

 Мащенко Олександр – заслужений майстер спорту України, чотириразовий чемпіон, срібний та 

чотириразовий бронзовий призер Паралімпійських ігор;

 Смирнов Віктор – заслужений майстер спорту України, Герой України, шестиразовий переможець, 

чотириразовий срібний та п’ятиразовий бронзовий призер Паралімпійських ігор;

 Чуфаров Данило – заслужений майстер спорту України, дворазовий срібний та триразовий бронзовий 

призер Паралімпійських ігор.



ФУТЗАЛ

 Командна спортивна гра з м'ячем за участю 

двох команд: 5 гравців у кожній, один з них 

воротар (зрячий). У футзалі користуються 

меншим за розміром м'ячем із меншим 

відскоком, ніж звичайний футбольний м'яч, 

який використовують у футболі. У грі 

заохочуються імпровізація, креативність та 

техніка, контроль м'яча та передачі в 

обмеженому просторі.

 Заслужений майстер спорту України з 

Соледару Андрій Луцик у складі збірної 

України ставав чемпіоном світу з футзалу.



ШАХИ

 Абстрактна стратегічна гра на спеціальній 

дошці, що має назву шахівниця й поділена 

на 64 світлі та темні клітини (поля), між 16 

білими і 16 чорними фігурами за 

встановленими для них правилами 

пересування. У цю гру грають мільйони 

людей по всьому світі. Походить від 

стародавньої індійської гри чатуранґа.

 Як одна з найпоширеніших спортивних ігор 

сучасності, поєднує в собі елементи 

мистецтва (уяви), науки (логічно-точний 

розрахунок) і спорту.

 Майстер спорту України Ігор Шепелев з 

Маріуполя неодноразово ставав призером 

всеукраїнських та міжнародних змагань.



ШАШКИ

 Логічна настільна гра для двох гравців, яка 

полягає в пересуванні певним чином фішок-

шашок по клітинам шашковій дошки. Під час 

партії кожному гравцеві належать шашки 

одного кольору: чорного або білого. Мета гри 

- взяти всі шашки суперника або позбавити їх 

можливості ходу (замкнути). Існує кілька 

варіантів шашок, що відрізняються 

правилами і розмірами ігрового поля.

 В Україні поширені російські (64-

клітинкові) і міжнародні (стоклітинкові) 

шашки.



ЗДОБУТКИ ШАШИСТІВ ОБЛАСТІ

 Гуслєва Людмила – майстер спорту України, срібний призер чемпіонату світу, чемпіонка Європи;

 Кривошей Віталій – майстер спорту України, бронзовий призер чемпіонату Європи;

 Манін Сергій – майстер спорту України, чемпіон світу.



ПРЕМІАЛЬНІ ВИПЛАТИ ЗА МЕДАЛІ

 З метою морального і матеріального заохочення спортсменів та їх наставників, досягнення яких сприяють 
авторитету Донецької області і України, підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень в 
регіоні, розпорядженням голови облдержадміністрації у 2017 році був затверджений Порядок виплати 
одноразових грошових винагород атлетам і тренерам Донеччини, які гідно виступають на міжнародних 
змаганнях.

 У 2016 році Кабінет міністрів України збільшив суми преміальних для українських спортсменів -
паралімпійців і дефлімпійців та їх тренерів до рівня олімпійців».


