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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним планом  

    

 Денна  Заочна  

Кількість кредитів: 4 

 Лекції:  

10 

 

2 

 

   

Модулів: Практичні заняття:  

    

Загальна кількість годин:120 38  10  

Рік вивчення дисципліни за навчальним Лабораторні заняття:  

планом:3 -  -  

Семестр: 5-6 

Семінарські заняття:  

- 

 

- 

 

   

Тижневе навантаження (год.):  Консультації:  

- аудиторне: 2 -  -  

- самостійна робота: 8 Індивідуальні заняття:  

Форма підсумкового контролю: залік -  -  

Мова навчання:українська 

Самостійна робота:  

72 

 

108 

 

   

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 
Предмет вивчення навчальної дисципліни: формування систематизованих знань в області 

теорії і методики фізичного виховання дітей з особливими потребами та готовності до 

освоєння і реалізації методик навчання особливих дітей.  
Мета та завдання дисципліни: засвоєння студентами теоретичних знань і методичних 

навичок в організації та проведенні різних форм занять дітей з особливими потребами, 
використання засобів фізичної культури у реабілітаційних цілях.  

Передумови для вивчення дисципліни - оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення анатомії та фізіології, основ медичних знань, гігієни, теорії та 

методика фізичного виховання, спортивні ігри.  
Міждисциплінарні зв’язки: анатомія та фізіологія, основи медичних знань,спортивна 

медицина, методика дитячого та юнацького спорту, теорія та методика спортивного 
тренування. 

 
 
 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

В кінці вивчення навчального курсу студенти повинні: 

Знати: 

- значення навчальної дисципліни для фахової підготовки;  

- завдання фізичного виховання та оздоровлення дітей з особливими потребами 

дошкільного та шкільного віку з на сучасному етапі розвитку освіти;  

- закономірностей формування рухових умінь і навичок та фізичних якостей у дітей 

дошкільного та шкільного віку;  

- основні форм роботи з фізичного виховання для дітей з особливими потребами 

дошкільного та шкільного віку;  



- методи і прийоми навчання дітей із особливими потребами і вадами розвитку фізичних 

вправ залежно від етапу формування рухової навички, фізичної і психологічної 

підготовленості;  

- планування усіх форм роботи з фізичного виховання та оздоровлення дітей в різних 

вікових групах;  

- проводити різноманітні форми роботи з фізичного виховання дітей із особливими 

потребами;  

- техніку виконання фізичних вправ та здійснювати чіткий показ з метою формування 

рухової навички;  

Уміти: 

- уміння створювати умови для оптимальної рухової діяльності дітей з урахуванням 

критеріїв оцінки та змісту рухового режиму в різних вікових групах та особливостей 

розвитку;  

- уміння проводити індивідуальну роботу з метою корекції психофізичного розвитку дітей 

із особливими потребами; 

- уміння добирати ефективні засоби впливу на фізичний розвиток дітей з особливими 

потребами через рухи у відповідності до визначених програмових завдань, доцільні 

методи і прийоми фізичного виховання на основі ґрунтовних знань особливостей 

методики їх проведення.  
Комунікація: використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій з питань 

пропаганди спортивно-оздоровчої діяльності; формуванні спрямованості на пропаганду 

здоровʼязбереження, виявляти повагу до різноманітних національних уподобань, 

співпрацювати з носіями різних історичних і культурних цінностей; створювати умови для 

комунікації із представниками наукових, громадських, релігійних і національно-культурних 

організацій.  
Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні науково-дослідні завдання 

з можливістю побудови індивідуальної траєкторії професійного розвитку, виявляти 

самостійність і соціальну відповідальність при виконанні функціональних обов’язків. 
 
 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

       Кількість годин     Кількість годин   

     (денна форма навчання)  (заочна форма навчання)  
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1. Вступ до предмету. 
Теоретичні й наукові 

основи дисципліни. 4  2  2 _ _ _ 6 2  1  1 _ _ _ 10  

2. Загальні основи теорії 

та методики фізичного 

виховання в дошкільному 

навчальному закладі. 

6  2  4 _ _ _ 8 2  1   1 _ _ _ 10  

                    

                    

3. Загальнi основи навчання 

фiзичних вправ та 

розвитку фiзичних 

якостей дітей з 

Особливостями 

психофізичного 

розвитку. 

4  2  2 _ _ _ 8 1  1   1 _ _ _ 10  

                    

                    

                    

                    

                    

4. Методика 

використання засобів 

фізичного виховання 

4  2  2 _ _ _ 6 1  -   1 _ _ _ 10  

                    

                    



 з дітьми з 

особливостями 

психофізичного 

розвитку 

                   

                    

                    

5. Профілактика 

травматизму в 

інклюзивному фізичному 

вихованні. Форми 

фізичного виховання з 

урахування особливих 

потреб учнів. 

6  2  4 _ _ _ 6 1  _   1 _ _ _ 14  

                    

                    

                    

6. Фізичне виховання дітей 

відповідно до 

особливостей опорно-

рухового апарату. 

4  -  4 _ _ _ 6 1  _   1 _ _ _ 10  

                   

7. Особливості  уроку з 

фiзичного виховання  в 
інклюзивних класах. 

6    6 _ _ _ 6 1  -  1 _ _ _ 10  

   -                 

                    

8. Методика проведення 

уроків фізичної культури 

з переважаючим 

використанням розділів: 

Гімнастика, Легка 

атлетика, Рухливі ігри та 
Спортивні ігри 

4    4 _ _ _ 6 1  -  1 _ _ _ 10  

                    

   -                 

                    

9.  Характеристика та 
методика проведення 

фізкультурно-оздоровчих 

заходів у режимі 

навчального дня учнів 

початкових класів 

загальноосвітньої школи. 

6   6 _ _ _ 6 1   _ _ _  10  

    -         - 1       

                   

10.  Теорія та методика 

організації фізкультурно-

спортивних та масових 

заходів з залучення дітей 

з особливими потребами. 

 

4   4 _ _ _ 6    _ _ _  10  

    -      - - 1       

                   

                   

                   

 
Проміжний контроль 

 _ _ _ _ _ _ 
4 

_ _ _ _ _  _ 
4 

 

                

   
Разом: 48 10 38 

_ _ _ 
72 12 2 10 

_ _  _ 
108 

 

            
 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами  
Тема 1. Вступ до предмету. Теоретичні й наукові основи дисципліни. Предмет, завдання та 
засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку та шкільного віку з особливими 
потребами. Організація навчального середовища. Основні поняття та терміни фізичного 
виховання дітей з особливими потребами. 
Умови надання якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами; освітнє середовище, 
яке відповідає потребам і можливостям кожної дитини.  Сегрегація, інтеграція та інклюзія.  

 

Тема 2. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання дітей з особливими 

потребами у дошкільному навчальному закладі.  
Закономірності формування рухових навичок у дітей. Вікові особливості дітей раннього та 

дошкільного віку. Основнi поняття теорiї: фiзична культура, фiзичний розвиток, фiзичне 

виховання, фiзична пiдготовленiсть, адаптивне фізичне виховання, фiзична реабiлiтацiя. 

Державнi документи з питань фiзичної культури i спорту у напрямі здоров’язберігання. 

Проблеми впровадження фізичного виховання  в освітній процес  як рефлексія вчителів 

фізичної культури до дітей з особливими потребами. Викладення різного за змістом 

програмного матеріалу на одному уроці різним дітям в одному класі. Завдання фізичного 



виховання й уроків фізичної культури. Переваги інклюзивного навчання для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

  
Тема 3. Загальнi основи навчання фiзичних вправ та розвитку фiзичних якостей дітей з 

особливостями психофізичного розвитку.  
Загальна характеристика засобів фізичного виховання. Визначення поняття: рух, рухова дія, 

фізичні вправи. Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання. Фактори, які 

визначають вплив фізичних вправ на організм учнів. Зміст і форма фізичних вправ. Техніка 

фізичних вправ, структура техніки, характеристики рухів: просторові, часові, динамічні, 

ритмічні. Педагогічні критерії ефективності техніки. Класифікація фізичних вправ. Природні 
сили як засіб фізичного виховання. Гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання. 

Методичні принципи: свідомості, активності, наочності, систематичності, доступності і 

індивідуалізації, міцності і прогресування. Методи навчання фізичних вправ. Формування 

рухових умінь і навичок – основний зміст освітніх завдань фізичного виховання. Структура 
процесу навчання. Загальна характеристика фізичних якостей.  
Тема 4. Методика використання засобів фізичного виховання з дітьми з особливостями 

психофізичного розвитку.  
Спеціальне обладнання і пристосування у процесі фізичного виховання дітей із особливими 
освітніми потребами (застосування спеціальних наочних навчальних посібників і тренажерів, 
озвученого інвентарю для сліпих та слабкозорих, ознайомлення з методиками організації 
занять із ритмікою при порушеннях слуху і мовлення, використання тренажерного 
обладнання та спеціальних рухових режимів при порушеннях опорно-рухового апарату 
тощо). Гімнастика в навчанні дітей фізичних вправ. Методика навчання основних рухів. 
Вправи спортивного характеру. Ігри з елементами спорту. Українські народні рухливі ігри.  
Класифікація принципів. Принцип свідомості й активності учнів; принцип наочності; 
принцип доступності й індивідуалізації; принцип систематичності; принцип міцності і 
прогресування. Методика дозування фізичних навантажень в залежності від особливих 
потреб. Вибір початкових положень. Вибір темпу рухів. Вибір тривалості частин уроку. 
Принципи визначення інтенсивності фізичних навантажень. Фізичне виховання дітей 
дошкільного віку з поведінковими порушеннями. Фізичне виховання дітей дошкільного  та 

шкільного віку з порушенням зору, слуху. Фізичне виховання дітей дошкільного віку з 
порушенням мовлення. Основні моделі інтеграції. Постійна повна інтеграція. Постійна 
часткова інтеграція для дитини.  Тимчасова часткова інтеграція. Постійна, але неповна 
інтеграція. Установи комбінованого типу. Гнучкі класи. 
  
Тема 5. Профілактика травматизму в інклюзивному фізичному вихованні. Форми 
фізичного виховання з урахування особливих потреб учнів.  

Проблеми організації навчального процесу й техніки безпеки на уроках зі здоровими дітьми 

та дітьми з особливими потребами різної нозології, перебудова уроків фізичної культури 

відповідно потреб дітей з особливими потребами. Впровадження індивідуальної роботи під 

час уроку «фізична культура»  в інклюзивному класі. Забезпечення безпеки на уроках усім 

дітям; вимоги щодо організації техніки безпеки на уроках з дітьми з особливими потребами 

різної нозології (сліпі, глухі, з порушеннями опорно-рухового апарату) та здоровими дітьми  

та їх відмінності. Основні вимоги до знань та умінь учнів різних вікових груп. 

  
Тема 6. Фізичне виховання дітей відповідно до особливостей опорно-рухового апарату. 

Фізичне виховання дітей дошкільного віку з порушенням опорно-рухового апарату. 

Методики використання корекційних вправ. Корекційні вправи «школи постави». Виконання 

вправ біля стіни для формування відчуття правильної постави. Утримування правильної 

постави сидячи на фітболі та виконання простих рухів руками. Вправи на розслаблення та 
релаксацію в положенні лежачи. Корекційні вправи «школи пересувань». Вільне пересування 

по гімнастичній залі без допомоги вчителя, знання розташування предметів у спортивній залі 

та на спортивному майданчику. Корекція основних рухів: правильна узгоджена координація 

рухів рук, тулуба, ніг при звичайній ходьбі. Ходьба: імітаційна ходьба-як мишка, лисичка, 



ведмедик, кішка та ін.; ходьба на носках, ходьба в колоні, по колу, не тримаючись за руки, 

прискорена ходьба. 

  
Тема 7. Особливості  уроку з фiзичного виховання  в інклюзивних класах.  
Вимоги до сучасного уроку з фізичного виховання у інклюзивних класах. Характеристика 

оздоровчих, освітніх виховних завдань уроку. Структура уроку фізичної культури. 

Постановка конкретних завдань на урок фізичної культури. Типи шкільних уроків. 
Підготовка вчителя до уроку фізкультури. Методи організації навчальної діяльності учнів на 

уроках. Метод індивідуального диференціювання навантаження. Метод автономізації. Метод 

колового тренування.  Метод протипоказань. Метод гандикапу Загальні основи навчання 

рухових дій: Особливості навчання у фізичному вихованні. Формування рухових умінь та 

навичок, як основний зміст освітніх завдань фізичного виховання. Характерні риси умінь і 
навичок. Перенос навичок. Механізми формування рухових дій. Структура процесу навчання: 

Характеристика етапів навчання. Етап початкового розучування – мета, завдання, методи, 

причини помилок і методики їх виправлення. Методи контролю на етапі. Етап поглибленого 

розучування – мета, завдання, методи. Методи контролю на етапі. Етап закріплення і 
вдосконалення – мета, завдання, методи. Методи контролю на етапі. Мотивація як компонент 

структури навчальної діяльності. Організація навчальної діяльності.  
Тема 8. Методика проведення уроків фізичної культури з переважаючим 

використанням розділів: Гімнастика, Легка атлетика, Рухливі ігри та Спортивні ігри 

Методика проведення уроків фізичної культури з переважаючим використанням розділів: 

Школа культури рухів з елементами гімнастики, Школа пересувань. Методика навчання 

шикування та перешикування. Методичні поради щодо навчання ходьби та бігу Методика 

навчання акробатичних вправ. Методичні поради щодо використання вправ на гімнастичній 

стінці і лаві. Методика проведення уроків фізичної культури з переважаючим використанням 

розділів: «Школа м’яча», «Школа стрибків». Методика навчання вправ з м’ячем. Методика 

навчання різновидів стрибків. Методика навчання рухливих ігор  
Тема 9. Характеристика та методика проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у 

режимі навчального дня учнів початкових класів загальноосвітньої школи.  
Завдання позаурочних форм з фізичного виховання. Проведення фізкультурно-оздоровчих 
заходів у режимі навчального дня. Гімнастика до занять, фізкультурні хвилинки на уроках, 

рухливі ігри на перерві, спортивні години, фізкультурні паузи. Музикально ритмічні вправи 
Поняття про ритм. Поняття темпо-ритмічні характеристики рухів. Ритмічне ходіння в колоні 

та по колу із зупинками, ритмічні вправи ( присідання, притопування, оплески, повороти 
голови, тулуба та ін.) Корекційні вправи «школи м'яча» Тримання та підкидання м'яча, 

різного розміру, одною та двома руками, кидки м'яча довільним способом;із положення 
сидячи ноги нарізно прокатування м'яча в парах.  
Тема 10. Теорія та методика організації фізкультурно-спортивних та масових заходів з 

залученням дітей з особливими потребами.  
Значення: позакласна робота в системі фізичного виховання школярів; особливості 
позакласної роботи з фізичного виховання і її зв'язок з військовопатріотичним вихованням. 
Завдання позакласної роботи з фізичного виховання. Розділи роботи: фізкультурно-
оздоровча робота, робота зі спортивною спрямованістю. Вимоги до організації позакласної 
роботи з фізичного виховання. Педагогічне керівництво позакласною роботою: обов'язку 
директора школи, організатора позакласної і позашкільної роботи, учителя фізичного 
виховання, класного керівника. Функція позаурочних форм занять, їх задачі, характерні 
риси. Характеристика форм фізичного виховання в розпорядку навчального дня: гімнастика 
до занять; години здоров'я; спортивна година в групах подовженого дня (задачі, організація, 
особливості методики; зміст). Позакласна робота з фізичної культури. Форми позакласних 
занять: групи загальної фізичної підготовки, спортивної секції; спортивні змагання 
школярів; дні здоров'я і спорту; фізкультурно-художні свята школярів; художньо-спортивні 
вечорі в школі. Спортивний клуб загальноосвітньої школи. Підготовка і організація роботи 

фізкультурного активу із числа учнів. Участь у фізичному вихованні в позаурочний час 
учнів з послабленим здоров'ям та особливими потребами. Пропаганда фізичної культури в 
школі: значення, форми пропаганди.  



 

5.2. Тематика практичних занять. 
  Тема 1. Вступ до предмету. Теоретичні й наукові основи дисципліни 
Тема 2. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання дітей з особливими 

потребами у дошкільному навчальному закладі. 
Тема 3. Загальнi основи навчання фiзичних вправ та розвитку фiзичних якостей дітей з 
особливостями психофізичного розвитку. 

Тема 4. Методика використання засобів фізичного виховання з дітьми з особливостями 

психофізичного розвитку. 

Тема 5. Профілактика травматизму в інклюзивному фізичному вихованні. Форми фізичного 

виховання з урахування особливих потреб учнів 

Тема 6. Фізичне виховання дітей відповідно до особливостей опорно-рухового апарату.  

Тема 7. Особливості  уроку з фiзичного виховання  в інклюзивних класах. 

Тема 8. Методика проведення уроків фізичної культури з переважаючим використанням 

розділів: Гімнастика, Легка атлетика, Рухливі ігри та Спортивні ігри 
Тема 9. Характеристика та методика проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у 
режимі навчального дня учнів початкових класів загальноосвітньої школи. 
Тема 10. Теорія та методика організації фізкультурно-спортивних та масових заходів з 

залучення дітей з особливими потребами. 
 

5.3. Організація самостійної роботи студентів.     

№ 
Вид роботи 

Кількість 
Форми звітності 

 

з/п годин 

 

   

1. Підготовка до лекційних та семінарських 20 30 Конспект  

 занять     

2 Підготовка до проміжного контролю 4 4 Модульна контрольна  

    робота  

3. Виконання індивідуальних завдань:     

 - підготовка доповіді; 10 20 Доповідь  

 - підготовка реферату; 10 20 Реферат  

 - підготовка до презентації результатів 28 34 Презентація  

 дослідження.     

 Разом 72 108    
 

 

 

Тематика індивідуальних завдань 
1. Використовуючи рекомендації літературних джерел, результати проведення 

функціональної діагностики на практичних заняттях і самодіагностики, розробити 
комплекс вправ оздоровчої спрямованості.  

2. Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і практичних заняттях, 
рекомендації літературних джерел розробити індивідуальну оздоровчу систему з 

урахуванням дитячих патологій 

 



 
 Теми рефератів 

  

№  

з/п Назва теми 

1 Основи уроку з адаптивної фізичної культури у початкових класах для дітей з  

 особливими потребами 

2 Характеристика та методика проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у 

 режимі навчального дня учнів початкових класів з особливими потребами. 

3 Загальні основи адаптивного фізичного виховання дітей з психофізичними 

 порушеннями 

4 Загальнi основи фiзичного виховання  дітей дошкільного віку з особливостями 

 психофізичного розвитку 

5 Основні форми роботи з фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах. 

6 
Теорія та методика організації фізкультурно-спортивних і масових заходів з дітьми з 
порушеннями опорно-рухового апарату, нервової ситсеми, органів зору, слуху. 

7 Сучасні тенденції адаптивної фізичної рекреації в Україні та за її межами 

8 Адаптивна фізична рекреація як вид адаптивної фізичної культури 

9 Спосіб життя та здоров’я людини із порушеннями психофізичного розвитку 

10 Вплив фізичної рекреації на організм людей з особливими потребами 

11 Організація та проведення рекреаційних занять з людьми з особливими потребами 

12 
Організаційно-методичні засади проведення основних видів занять адаптивною 
руховою рекреацією: циклічні вправи, рекреаційні ігри, оздоровчі види гімнастики 

13 
Туризм у системі занять адаптивною руховою рекреацією осіб із порушеннями 
психофізичного розвитку різних нозологічних груп 

 6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  
6.1. Форми поточного контролю. Усна або письмова перевірка вивчення навчальних 
матеріалів на практичних заняттях.  
6.2. Форми проміжного контролю. Модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю. Залік 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подаються в силабусі навчальної дисципліни.  

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подаються в силабусі навчальної дисципліни. 

 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА  
Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), зала спортивної 
реабілітації, ЛФК та масажу. 
 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  
8.1. Основні джерела 

1. Бобрицька В. І. Актуальні проблеми інклюзивної освіти в Україні [Електронний 
ресурс] / В. І. Бобрицька // Пед. процес: теорія і прак¬тика. − 2015. − Вип. 5/6. − С. 
7−11. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/pptp_2015_5-6_3 

2. Бочелюк В. Й. Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. для 
ВНЗ / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. − К. : Центр учб. літ., 2016. − 262 с. 

3. Гаврюшенко Г. В. Сучасний стан організації навчання осіб з обмеженими 
фізичними можливостями у вітчизняній системі закладів вищої освіти / Г. В. 
Гаврюшенко // Запорожский медицинский журнал. – 2006. – Т. 2, №5(38). – С. 162– 
164. 



4. Деделюк Н.А. Теорія і методика адаптивної фізичної культури: навч.  -метод. 

посібник для студентів / Н. А. Деделюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 68 с. 

5. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании: учебное пособие 

/А.А. Дмитриев. – М. : Академия, 2002.  
6. Єфименко М. Перспективи корекційного фізичного виховання дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату в інклюзивній освіті / Єфименко М. // Дефектологія . – 

2012.–№9.–С.281–287.  
7. Основи інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / [за заг. ред. Колупаєвої А. А.]. – К. : 

А. С. К., 2012. – 308 с.  
8. Ремажевська В.М., Раніцкий Ю.М. Лікувальна фізкультура при порушеннях опорно-

рухового апарату у дітей з вадами зору.-Львів: 2004.- 92с.  
9. Система роботи з психофізичного розвитку дитини/Авт.- упор. В.В. Єфремова. – 

Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 160с.  
10. Чоповська В.Г. Фізична культура для дітей старшого дошкільного віку з порушенням 

опорно-рухового апарату. Планування роботи за Базовим компонентом дошкільної 

освіти/ В.Г. Чоповська. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 176с.  
11. Яшна О.П. Методика навчання адаптивній фізичній культурі в умовах центрів 

соціальної реабілітації / Яшна О.П. // Навчальний посібник. – Мелітополь : 
Видавничий будинок ММД, 2013. – 216 с. 

12. Єфименко М. М. Основи корекційно спрямованого фізичного виховання дітей з 
порушеннями опорно-рухового апарату: дис. … док. педаг. наук : спец. 13.00.03 / 

Микола Миколайович Єфименко. ‒ Київ, 2014. ‒ 441 с. 
13. Єфименко М. М. Сучасні підходи до корекційно спрямованого фізичного виховання 

дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату : монографія / М. М. 

Єфименко. ‒ Вінниця : Нілан -ЛТД, 2013. ‒ 356 с. 
14. Єфименко М. М. Адаптивне фізичне виховання та оздоровлення : ранній і 

дошкільний вік / М. М. Єфименко, М. Д. Мога // Програма розвитку дошкільників з 
порушеннями опорно-рухового апарату.‒ Одеса: типографія ОІВС, 2012. – С. 21 ‒ 50. 

15. Малофеев Н. Н. У нас в гостях Н. Н. Малофеев // Управление дошкольным 
образовательным учреждением. – 2010. – №6. – С. 5 ‒ 7. 

16. Малофеев Н. Н. Совместное воспитание и обучение – закономерный этап развития 
системы образования / Н. Н. Малофеев, М. М. Маркович, Н. Д. Шматко // Управление 

дошкольным образовательным учреждением. – 2010. – №6. – С. 8 ‒ 23. 
17. Частные методики адаптивной физической культуры : [учебное пособие] / под 

ред. Л. В. Шапковой. – Москва : Советский спорт, 2003. – 464 с. 
18. Чоповська В.Г. Фізична культура для дітей старшого дошкільного віку з порушенням 

опорно-рухового апарату. Планування роботи за Базовим компонентом дошкільної 

освіти/ В.Г. Чоповська. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 176с. 
  

Допоміжні джерела:  
 

1. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность. Теория и практика 
организации : учеб. пособие для студентов вузов / Г. А. Аванесова. – Москва : Аспект 
Пресс, 2006. – 236 с. 

2. Аксенов А. В. Повышение эффективности процесса физического воспитания детей 

младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования: дис. канд. пед. 

наук. СПб., 2011. 203 с. 

3. Адирхаєв С. Актуалізація фізичного виховання та спорту студентської молоді 
України з особливими потребами / С. Адирхаєв // Спортивний вісник Придніпров’я. – 
2006. – №2. – С. 142-144. 

4. Бегидова Т. П. Основы адаптивной физической культуры / Т. П. Бегидова. – 
Москва : Физкультура и Спорт, 2007. – 192 с. 



5. Білозерська І. О. Засадничі принципи роботи з батьками дітей з особливими освітніми 
потребами [Електронний ресурс] / І. О. Білозерська // Освіта осіб з особливими 
потребами: шляхи розбудови : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. − 
К., 2012. − Вип. 3, ч. 2. − С. 18−31. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ooop_ 
2012_3(2)__5 

6. Бойко Г. М. Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності : навч. посіб / Г. М. 
Бойко. – Київ : Талком, 2014. – 168 с 

7. Бойко Г. М. Психолого-педагогічний супровід спортивної діяльності осіб із 
порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті / Г. М. Бойко : 
наук. моногр. – Полтава : АСМІ, 2012. – 360 с. 

8. Винник Д. П. Адаптивное физическое воспитание и спорт / Д. П. Винник; под ред. 

9. Волобуева Н. А. Адаптация учащихся с ограниченными воз¬можностями здоровья к 

обучению в начальной школе [Элект¬ронный ресурс] / Н. А. Волобуева // Наук. 

часоп. НПУ ім. М. П. Дра-гоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. 

− 2013. − Вип. 23. − С. 31−33. − Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_ 

2013_23_11 

10. Горопаха Н. М. Фізичне виховання дошкільників та молодших школярів у контексті 

інклюзивної освіти: проблеми наступності та перспективності. Оновлення змісту, 

форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 2014. Вип. 10. С. 11–15.  

11. Загальні основи адаптивного фізичного виховання: навчальний посібник / 
Н. В. Москаленко, А. О. Ковтун, О. А. Алфьоров, О. І. Кравченко [та ін.]. – 
Дніпропетровськ : ДДІФК, 2013. – 137 с. 

12. Приступа Є.Н., Петришин Ю.В., Боднар І.Р. Інклюзивне фізичне виховання школярів 

1-3 груп здоров’я. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання і спорту. 2013. № 1. С. 62–67.  
13. Фізична рекреація : навч. посіб. / Є. Н. Приступа, О. М. Жданова, М. М. Линець 

М.М., І. Б. Грибовська, М. В. Данилевич [та ін.] ; за наук. ред. Є. Приступи. – 
Львів : ЛДУФК, 2010. – 2010. – 227 с. 
Електронні ресурси: 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана Боберського [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана Боберського [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/ 
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3. Опис та мета дисципліни 
 

Дисципліна «Особливості методики фізичного виховання дітей з особливими 

потребами»  передбачає вивчення таких розділів і тем, які дозволяють спеціалісту 

орієнтуватись у методики фізичного виховання дітей з особливими потребами, її 

значення та місця у загальній системі фізичного виховання. Засвоюючи теоретичні й 

практичні курси, студенти отримують уявлення про великі можливості роботи. 

Володіння методикою фізичного виховання дітей з особливими потребами є базою в 

системі їх професійної підготовки. У зв'язку з реалізацією завдань пропаганди і 

упровадження в побут людей найбільш доступних, ефективних, емоційних видів 

методик  студенти повинні оволодіти відповідною методикою викладання. 

Метою навчальної дисципліни «Особливості методики фізичного виховання 

дітей з особливими потребами» є засвоєння студентами теоретичних знань і 

методичних навичок в організації та проведенні різних форм занять дітей з особливими 

потребами, використання засобів фізичної культури у реабілітаційних цілях.  

Об’єктом її вивчення виступають форми організації, засоби фізичної підготовки, 

методи і принципи тренування.  



Суб’єктом її вивчення є учасники процесів, які приймають участь в фізичному 

вихованні. 
             Передумови для вивчення дисципліни - оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення анатомії та фізіології, основ 
медичних знань, гігієни, теорія і методика фізичного виховання, спортивні ігри. 

  

4. Результати навчання 

Студенти, що опанують навчальну дисципліну «Особливості методики фізичного 

виховання дітей з особливими потребами» зрозуміють: 

 

 розуміння значення навчальної дисципліни для фахової підготовки; 

 знання завдань фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку з 

ТПМ на сучасному етапі розвитку корекційної дошкільної освіти;  

 знання закономірностей формування рухових умінь і навичок та фізичних 

якостей у дітей дошкільного віку;  

 знання основних форм роботи з фізичного виховання дітей раннього і 

дошкільного віку; 

 знання методів і прийомів навчання дітей із ТПМ фізичних вправ залежно від 

етапу формування рухової навички, фізичної і психологічної підготовленості;  

 уміння здійснювати планування усіх форм роботи з фізичного виховання та 

оздоровлення дітей в різних вікових групах;  

 уміння проводити різноманітні форми роботи з фізичного виховання дітей із 

ТПМ;  

 володіння технікою виконання фізичних вправ та здійснювати чіткий показ з 

метою формування рухової навички; 

 уміння створювати умови для оптимальної рухової діяльності дітей з 

урахуванням критеріїв оцінки та змісту рухового режиму в різних вікових 

групах;  

 уміння проводити індивідуальну роботу з метою корекції психофізичного 

розвитку дітей із ТПМ;  

 уміння добирати ефективні засоби впливу на фізичний розвиток дітей з ТПМ та 

розвиток мовлення через рухи у відповідності до визначених програмових 

завдань, доцільні методи і прийоми фізичного виховання на основі ґрунтовних 

знань особливостей методики їх проведення. 

 

В процесі вивчення курсу студенти можуть оволодіти такими уміннями й навичками: 

 

 складати конспекти різних форм роботи з фізичного виховання, визначити 

основні завдання до них на основі індивідуально-диференційного підходу, 

врахування стану здоров'я (хвороби), рівня фізичного розвитку, рухової 

підготовленості;  

 регулювати фізичне навантаження, змінюючи кількість вправ, їх дозування, 

чергування вправ для різних груп м'язів, різної ступені інтенсивності, змінюючи 

умови їх виконання та варіюючи фізкультурне обладнання;  

 вивчати та аналізувати сучасну фахову літературу та передовий педагогічний 

досвід;  

 вміти реалізувати функції, принципи міждисциплінарних зв'язків;  

 вміти використовувати засоби і методи вирішення корекційних завдань.



5. Структура дисципліни 

Денна форма 

Тема № 1.  Вступ до предмету 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год): 

 

1. Предмет, завдання та засоби 

фізичного виховання дітей 

дошкільного віку з особливими 

потребами.  

2. Державнi документи з питань 

фiзичної культури i спорту.  

3. Основнi поняття теорiї: фiзична 

культура, фiзичний розвиток, фiзичне 

виховання, фiзична пiдготовленiсть, 

адаптивне фізичне виховання, фiзична 

реабiлiтацiя, спорт.  

4. Організація навчального середовища.  

5. Основні поняття та терміни фізичного 

виховання дітей з особливими 

потребами. 

6. Умови надання якісної освіти дітям з 

особливими освітніми потребами; 

освітнє середовище, яке відповідає 

потребам і можливостям кожної 

дитини.  Сегрегація, інтеграція та 

інклюзія. 
 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

2. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

3. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура 

в специальном образовании: учебное 

пособие М. : Академия. 

4. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 
освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

5. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 
воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 
дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

1. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 
фізичного виховання: підручник для студ. 
ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

2. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 
реабілітології: [монографія] К.: «МП 
Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 
Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 
http://repository.ldufk.edu.ua/ 

 

Практичне заняття ( 2 год): 

 

1. Предмет, завдання та засоби 

фізичного виховання дітей 

дошкільного віку.  

2. Державнi документи з питань 

фiзичної культури i спорту щодо 

Рекомендовані джерела: 

1. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

2. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура 



збереження здоров’я дітей.  

3. Основнi поняття теорiї: фiзична 

культура, фiзичний розвиток, фiзичне 

виховання, фiзична пiдготовленiсть, 

адаптивне фізичне виховання, фiзична 

реабiлiтацiя, спорт. 

 

в специальном образовании: учебное 

пособие М. : Академия. 

3. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 
освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

4. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 
воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 
дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

3. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 
фізичного виховання: підручник для студ. 
ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

4. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 

реабілітології: [монографія] К.: «МП 

Леся».483. 

 

Тема № 2.  Загальні основи теорії та методики фізичного виховання в дошкільному 

навчальному закладі. 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год): 

 

1. Закономірності формування рухових 

навичок у дітей.  

2. Вікові особливості дітей раннього та 

дошкільного віку.  

3. Основнi поняття теорiї: фiзична 

культура, фiзичний розвиток, фiзичне 

виховання, фiзична пiдготовленiсть, 

адаптивне фізичне виховання, фiзична 

реабiлiтацiя.  

4. Державнi документи з питань 

фiзичної культури i спорту у напрямі 

здоров’язберігання.  

5. Проблеми впровадження фізичного 

виховання  в освітній процес  як 

рефлексія вчителів фізичної культури 

до дітей з особливими потребами. 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура 

в специальном образовании: учебное 

пособие М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

5. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 
фізичного виховання: підручник для студ. 
ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

6. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 
реабілітології: [монографія] К.: «МП 
Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний ресурс]. – 



Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/ 

Практичне заняття ( 4 год): 

1. Загальні основи теорії та методики 

адаптивного фізичного виховання в 

дошкільному навчальному закладі 

2. Закономірності формування рухових 

навичок у дітей.  

3. Вікові особливості дітей раннього та 

дошкільного віку.  

 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура 

в специальном образовании: учебное 

пособие М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

1. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 
фізичного виховання: підручник для студ. 
ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

2. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 
реабілітології: [монографія] К.: «МП 
Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 
Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 
http://repository.ldufk.edu.ua/ 

 

 Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат обсягом 10-15 

стор. На одну із  запропонованих тем: 

 

1. Основи уроку з адаптивної фізичної 

культури у початкових класах з 

дітьми з особливими потребами 

(порушення слуху).  
2. Основи уроку з адаптивної фізичної 

культури у початкових класах з 

дітьми з особливими потребами 

(порушення зору). 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура 



 Термін виконання: до останнього тижня 

закінчення практичних занять 

в специальном образовании: учебное 

пособие М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 
1. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 

фізичного виховання: підручник для студ. 
ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

2. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 

реабілітології: [монографія] К.: «МП 
Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://repository.ldufk.edu.ua/ 

  
Тема № 3. Загальнi основи навчання фiзичних вправ та розвитку фiзичних якостей 

дітей з особливостями психофізичного розвитку. 

         

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Загальна характеристика засобів 
фізичного виховання  

2. Методичні принципи: свідомості, 

активності, наочності, 

систематичності, доступності і 
індивідуалізації, міцності і 

прогресування.  

3. Методи навчання фізичних вправ.  

4. Формування рухових умінь і навичок 

– основний зміст освітніх завдань 
фізичного виховання.  

5. Структура процесу навчання.  

 

 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура 

в специальном образовании: учебное 

пособие М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

1. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 



фізичного виховання: підручник для студ. 

ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

2. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 

реабілітології: [монографія] К.: «МП 

Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/ 

 

Практичне заняття (2 год.): 

 

1. Загальна характеристика засобів 

фізичного виховання  
2. Методичні принципи: свідомості, 

активності, наочності, 

систематичності, доступності і 

індивідуалізації, міцності і 

прогресування.  
3. Методи навчання фізичних вправ.  

4. Формування рухових умінь і навичок 

– основний зміст освітніх завдань 

фізичного виховання.  
5. Структура процесу навчання.  

6. Загальна характеристика фізичних 

якостей. 

 

 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура 

в специальном образовании: учебное 

пособие М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

1. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 

фізичного виховання: підручник для студ. 

ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

2. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 

реабілітології: [монографія] К.: «МП 

Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/ 



Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати презентацію обсягом 10-15 

слайдів: 

 
1. Завдання фізичного виховання дітей 

дошкільного віку з урахуванням 
порушень дітей  

2. Досягнення науки і практики 
дошкільної освіти  у наданні освітніх 

посуг дітям з особливими потребами  

3. Основні форми роботи з фізичного 
виховання в дошкільних навчальних 

закладах. 
 

Термін виконання: до останнього тижня 
закінчення практичних занять 

 
 

Рекомендована література: 

1. Бобрицька В. І. (2015). Актуальні проблеми 

інклюзивної освіти в Україні . 5/6. 7−11 

2. Основи інклюзивної освіти : навч.-метод. 
посіб. / [за заг. ред. Колупаєвої А. А.]. – К. : 
А. С. К., 2012. – 308 с.  

3. Ремажевська В.М., Раніцкий Ю.М. (2004). 
Лікувальна фізкультура при порушеннях 
опорно-рухового апарату у дітей з вадами 
зору.-Львів: 92.  

4. Єфремова В.В. (2009). Система роботи з 
психофізичного розвитку дитини. Тернопіль: 
Мандрівець. 160. 

Допоміжні матеріали: 

1. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі 

принципи роботи з батьками дітей 

з особливими освітніми потребами. 

3/2.  18−31.  

2. Білоус С. (2014). Особливості організації 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т 

педагогіки НАПН України, Хмельн. гума-

нітарно-пед. Акад.. Хмельнизький. 

17. 20−25.  

 

 

Тема № 4. Методика використання засобів фізичного виховання з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку. 

     

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.) 

 
1. Спеціальне обладнання і 

пристосування у процесі фізичного 
виховання дітей із особливими 
освітніми потребами  

2. Гімнастика в навчанні дітей фізичних 
вправ.  

3. Методика навчання основних рухів.  
4. Вправи спортивного характеру.  
5. Ігри з елементами спорту.  
6. Українські народні рухливі ігри. 

 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 68 

с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным учреждением. 



6. 8 ‒ 23. 

8. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176.  
Допоміжні матеріали: 

1. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі принципи 

роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами. 3/2.  18−31.  

2. Білоус С. (2014). Особливості організації 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т 

педагогіки НАПН України, Хмельн. гума-

нітарно-пед. Акад.. Хмельнизький. 

17. 20−25.  

Практичне заняття (2 год.): 

 
1. Гімнастика в навчанні дітей фізичних 

вправ.  
2. Методика навчання основних рухів.  
3. Вправи спортивного характеру.  
4. Ігри з елементами спорту.  

5. Українські народні рухливі ігри. 

  

Рекомендована література: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 68 

с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным учреждением. 

6. 8 ‒ 23. 

8. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 

Допоміжні матеріали: 

1. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі принципи 

роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами. 3/2.  18−31.  

2. Білоус С. (2014). Особливості організації 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітніх навчальних 



закладах. Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т 

педагогіки НАПН України, Хмельн. гума-

нітарно-пед. Акад.. Хмельнизький. 

17. 20−25.  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат обсягом 10-15 

стор. на одну із  запропонованих тем: 

 
1. Загальні основи навчання фізичних 

вправ дітей дошкільного віку з 
особливостями психофізичного 

розвитку. 

2.  Загальні основи розвитку фізичних 
якостей дітей дошкільного віку з 

особливостями психофізичного 
розвитку. 

 
Термін виконання: до останнього тижня 

закінчення практичних занять 
 

 

 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 68 

с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным учреждением. 

6. 8 ‒ 23. 

8. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 

Допоміжні джерела  

1. Засенко В.В. 2011. Апаратно-програмний 

методичний комплекс з корекційно-розвитковою 

програмою «ЖИВИЙ ЗВУК». Інструктивно-

методичний посібник. К.: видавець 

О.Т.Ростунов.286.  

2. Белякова Л. І. 2009.Логопедія. Дизартрія.  М.: 

Гуманитар. вид. центр ВЛАДОС,  

 
Тема № 5.   Профілактика травматизму в інклюзивному фізичному вихованні. 

Форми фізичного виховання з урахування особливих потреб учнів. 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція ( 2 год.):  
1. Проблеми організації навчального 

процесу 

2. Техніка безпеки на уроках зі 

здоровими дітьми та дітьми з 

особливими потребами різної 

нозології. 

3. Перебудова уроків фізичної культури 

Рекомендовані джерела: 

1. Богданова Т. ( 2013). Індекс інклюзії 

вирушив до регіонів: завдяки цьому 

інструментові українські навчальні заклади 

розвиватимуться відповідно до інклюзивних 

цінностей. Освіта України .4. 6−7. 

2.  Болдирєва В. Е. (2012).Інтеграція та 
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Завдання для самостійної роботи: 
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і масових заходів з дітьми з 

порушеннями опорно-рухового 
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Тема №6 Фізичне виховання дітей з урахуванням особливостей опорно-рухового 

апарату.    

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 
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Допоміжні матеріали: 
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Львів:. 92. 

 

Тема № 7.  Особливості  уроку з фiзичного виховання  в інклюзивних класах. 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Практичне заняття (2 год)  
1. Вимоги до сучасного уроку з 

фізичного виховання у інклюзивних 

класах.  

2. Характеристика оздоровчих, освітніх 

виховних завдань уроку.  

3. Структура уроку фізичної культури.  

4. Постановка конкретних завдань на 

урок фізичної культури.  

5. Типи шкільних уроків.  

6. Підготовка вчителя до уроку 

фізкультури.  

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

2. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

3. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

4. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

5. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

6. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

1. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 

фізичного виховання: підручник для студ. 

ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

2. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 

реабілітології: [монографія] К.: «МП 

Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний 



ресурс]. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/ 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Методи організації навчальної 

діяльності учнів на уроках.  

2. Метод індивідуального 

диференціювання навантаження.  

3. Метод автономізації.  

4. Метод колового тренування.   

5. Метод протипоказань.  

6. Метод гандикапу  

7. Загальні основи навчання рухових 

дій. Особливості навчання у 

фізичному вихованні.  

8. Формування рухових умінь та 

навичок, як основний зміст освітніх 

завдань фізичного виховання.  

9. Характерні риси умінь і навичок. 

Перенос навичок. Механізми 

формування рухових дій. 

 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

2. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

3. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

4. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

5. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

6. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

1. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 

фізичного виховання: підручник для студ. 

ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

2. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 

реабілітології: [монографія] К.: «МП 

Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/ 

 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Структура процесу навчання: 

Характеристика етапів навчання. 

2. Етап початкового розучування – 
мета, завдання, методи, причини 

помилок і методики їх виправлення.  

3. Методи контролю на етапі.  

4. Етап поглибленого розучування – 

мета, завдання, методи.  
5. Методи контролю на етапі.  

6. Етап закріплення і вдосконалення – 

мета, завдання, методи.  

7. Методи контролю на етапі. 
8. Мотивація як компонент структури 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

2. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

3. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

4. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 



навчальної діяльності.  

9. Організація навчальної діяльності.  
 

5. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

6. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

1. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 

фізичного виховання: підручник для студ. 

ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

2. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 

реабілітології: [монографія] К.: «МП 

Леся».483. 
Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 
Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 
http://repository.ldufk.edu.ua/ 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат на одну з тем 

обсягом 10 – 15 стор: 

  

1. Фізичний розвиток дитини, основні 

критерії 

2. Визначення фізичного розвитку дітей 

3. Види порушень постави 

 

 

Термін виконання за тиждень до 

останнього практичного заняття. 

Рекомендовані джерела: 

1. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

2. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 
освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

3. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 
развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

1. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 
фізичного виховання: підручник для студ. 
ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

2. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 
реабілітології: [монографія] К.: «МП 
Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 
Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/ 

 

 

Тема №  8.  Методика проведення уроків фізичної культури з переважаючим 

використанням розділів: Гімнастика, Легка атлетика, Рухливі ігри та Спортивні 

ігри 

       



Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Практичне заняття (4 год.): 

1. Методика проведення уроків фізичної 

культури з переважаючим 

використанням розділів: Школа 

культури рухів з елементами 

гімнастики, Школа пересувань.  

2. Методика навчання шикування та 

перешикування.  

3. Методичні поради щодо навчання 

ходьби та бігу.  

4. Методика навчання акробатичних 

вправ.  

5. Методичні поради щодо 

використання вправ на гімнастичній 

стінці і лаві.  

6. Методика проведення уроків фізичної 

культури з переважаючим 

використанням розділів: Школа 

м’яча, Школа стрибків. Методика 

навчання вправ з м’ячем.  

7. Методика навчання різновидів 

стрибків. Методика навчання 

рухливих ігор 

 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

2. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

3. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

4. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

5. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

6. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

1. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 

фізичного виховання: підручник для студ. 

ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

2. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 

реабілітології: [монографія] К.: «МП 

Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/ 

 

Практичне заняття (2 год.): 

1. Методика дозування фізичних 

навантажень в залежності від 

особливих потреб.  

2. Вибір початкових положень. Вибір 

темпу рухів.  

3. Вибір тривалості частин уроку. 

Принципи визначення інтенсивності 

фізичних навантажень.  

4. Фізичне виховання дітей дошкільного 

віку з поведінковими порушеннями. 

Фізичне виховання дітей дошкільного 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

2. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

3. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

4. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 



та шкільного віку з порушенням зору, 

слуху.  

5. Фізичне виховання дітей дошкільного 

віку з порушенням мовлення.  

6. Основні моделі інтеграції. Постійна 

повна інтеграція. Постійна часткова 

інтеграція для дитини.  Тимчасова 

часткова інтеграція. Постійна, але 

неповна інтеграція.  

7. Установи комбінованого типу. Гнучкі 

класи. 

5. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

6. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

1. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 

фізичного виховання: підручник для студ. 

ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

2. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 

реабілітології: [монографія] К.: «МП 

Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/ 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат за запропонованими 

темами на вибір обсягом 10-15 стор. 

1. Методика визначення стану здоров’я і 

фізичного розвитку дітей з 

психофізичними порушеннями. 

2. Методика визначення стану здоров’я і 

фізичного розвитку дітей з 

порушеннями опорно-рухового 

апарату 

Термін виконання: до останнього 

тижня практичних занять 

Рекомендовані джерела: 
1. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 
посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

2. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

3. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 
освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

4. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 
воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 
учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 
1. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 

фізичного виховання: підручник для студ. 
ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

2. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 
реабілітології: [монографія] К.: «МП 
Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 
Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://repository.ldufk.edu.ua/ 

потребами. − 2015. − № 12. − С. 6−8 

 



Тема №9  Характеристика та методика проведення фізкультурно-оздоровчих заходів 

у режимі навчального дня учнів початкових класів загальноосвітньої школи. 

 

Практичне заняття (4год ):  
1. Завдання позаурочних форм з 

фізичного виховання.  

2. Проведення фізкультурно-оздоровчих 
заходів у режимі навчального дня. 

Гімнастика до занять, фізкультурні 
хвилинки на уроках, рухливі ігри на 

перерві, спортивні години, 
фізкультурні паузи.  

3. Музично ритмічні вправи  
4. Поняття про ритм.  

5. Поняття темпо-ритмічні 
характеристики рухів.  

6. Ритмічне ходіння в колоні та по колу 

із зупинками, ритмічні вправи ( 
присідання, притопування, оплески, 

повороти голови, тулуба та ін.)  
7. Корекційні вправи «школи м'яча» 

Тримання та підкидання м'яча, 
різного розміру, одною та двома 

руками, кидки м'яча довільним 
способом;із положення сидячи ноги 

нарізно прокатування м'яча в парах. 

 

 Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

8. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 

Допоміжні матеріали: 

1. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі принципи 

роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами. 3/2.  18−31.  

2. Білоус С. (2014). Особливості організації навчання 

дітей з особливими освітніми потребами 

у загальноосвітніх навчальних закладах. Пед. 

дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН 

України, Хмельн. гуманітарно-пед. Акад.. Хмель-

низький. 17. 20−25.  

Практичне заняття (2 год ): 

1. Педагогічні критерії ефективності 

техніки.  

2. Класифікація фізичних вправ.  

3. Природні сили як засіб фізичного 

виховання.  

4. Гігієнічні фактори як засіб фізичного 

виховання.  

5. Методичні принципи: свідомості, 

активності, наочності, 

систематичності, доступності і 

індивідуалізації, міцності і 

прогресування. 

Рекомендовані джерела: 

1. Бойко Г. М. (2012). Психолого-педагогічний 

супровід спортивної діяльності осіб із 

порушеннями психофізичного розвитку в 

паралімпійському спорті .Полтава : АСМІ. 

360с. 

2. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

3. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

4. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

5. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 



6. Методи навчання фізичних вправ. 

Формування рухових умінь і навичок 

– основний зміст освітніх завдань 

фізичного виховання.  

7. Структура процесу навчання.  

8. Загальна характеристика фізичних 

якостей. 

 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

6. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

7. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

8. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

9. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 

Допоміжні матеріали: 

1. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі принципи 

роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами. 3/2.  18−31.  

2. Білоус С. (2014). Особливості організації 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т 

педагогіки НАПН України, Хмельн. гума-

нітарно-пед. Акад.. Хмельнизький. 

17. 20−25.  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат за запропонованими 

темами на вибір обсягом 10-15 стор. 

1. Спосіб життя та здоров’я людини із 

порушеннями психофізичного 

розвитку 

2.  Вплив фізичної рекреації на організм 

людей з особливими потребами  

Термін виконання: до останнього тижня 

практичних занять. 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

2. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

3. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

4. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

5. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

6. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

7. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 



дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 

Допоміжні матеріали: 

1. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі принципи 

роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами. 3/2.  18−31.  

2. Білоус С. (2014). Особливості організації 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т 

педагогіки НАПН України, Хмельн. гума-

нітарно-пед. Акад.. Хмельнизький. 

17. 20−25.  

 

Тема № 10.  Теорія та методика організації фізкультурно- масових та спортивних 

заходів з залученням дітей з особливими потребами. 
   

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Практичне заняття( 2 год.):  
1. Позакласна робота в системі 

фізичного виховання школярів.  
2. Завдання позакласної роботи з 

фізичного виховання.  
3. Розділи роботи: фізкультурно-

оздоровча робота, робота зі 
спортивною спрямованістю.  

4. Вимоги до організації позакласної 
роботи з фізичного виховання.  

5. Педагогічне керівництво учителя 
фізичного виховання, класного 
керівника.  

6. Функція позаурочних форм занять, їх 
задачі, характерні риси. 

 

Рекомендовані джерела: 

1. Бойко Г. М. (2012). Психолого-педагогічний 

супровід спортивної діяльності осіб із 

2. порушеннями психофізичного розвитку в 

паралімпійському спорті .Полтава : АСМІ. 

360с. 

3. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

4. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

5. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

6. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

7. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

8. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

9. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

10. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 



Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 

Допоміжні матеріали: 

1. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі принципи 

роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами. 3/2.  18−31.  

2. Білоус С. (2014). Особливості організації 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т 

педагогіки НАПН України, Хмельн. гума-

нітарно-пед. Акад.. Хмельнизький. 

17. 20−25.  

Практичне заняття (2 год.): 

 

1. Характеристика форм фізичного 

виховання в розпорядку навчального 

дня: гімнастика до занять; години 

здоров'я; спортивна година в групах 

подовженого дня (задачі, організація, 

особливості методики; зміст).  

2. Форми позакласних занять: групи 

загальної фізичної підготовки, 

спортивної секції; спортивні змагання 

школярів; дні здоров'я і спорту; 

фізкультурно-художні свята 

школярів; художньо-спортивні вечорі 

в школі.  

3. Спортивний клуб загальноосвітньої 

школи.  

4. Підготовка і організація роботи 

фізкультурного активу із числа учнів.  

5. Участь у фізичному вихованні в 

позаурочний час учнів з послабленим 

здоров'ям та особливими потребами.  

6. Пропаганда фізичної культури в 

школі: значення, форми пропаганди.  

Рекомендовані джерела: 

1. Бойко Г. М. (2012). Психолого-педагогічний 

супровід спортивної діяльності осіб із 

порушеннями психофізичного розвитку в 

паралімпійському спорті .Полтава : АСМІ. 

360с. 

2. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

8. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 

Допоміжні матеріали: 

1. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі принципи 

роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами. 3/2.  18−31.  

2. Білоус С. (2014). Особливості організації 

навчання дітей з особливими освітніми 



потребами у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т 

педагогіки НАПН України, Хмельн. гума-

нітарно-пед. Акад.. Хмельнизький. 

17. 20−25.  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат за запропонованими 

темами на вибір обсягом 10-15 стор. 

1. Проведення основних видів занять 

адаптивною руховою рекреацією: 

циклічні вправи, рекреаційні ігри, 

оздоровчі види гімнастики 

2. Туризм у системі занять адаптивною 

руховою рекреацією осіб із 

порушеннями психофізичного 

розвитку різних нозологічних груп 

Термін виконання: до останнього тижня 

практичних занять. 

Рекомендовані джерела 

1. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

2. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

3. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 
освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

4. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 
развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 
учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

5. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 
порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 
дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочна форма 

Тема № 1.  Вступ до предмету 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (1 год): 

 

1. Предмет, завдання та засоби 

фізичного виховання дітей 

дошкільного віку з особливими 

потребами.  

2. Державнi документи з питань 

фiзичної культури i спорту.  

3. Основнi поняття теорiї: фiзична 

культура, фiзичний розвиток, фiзичне 

виховання, фiзична пiдготовленiсть, 

адаптивне фізичне виховання, фiзична 

реабiлiтацiя, спорт.  

4. Організація навчального середовища.  

5. Основні поняття та терміни фізичного 

виховання дітей з особливими 

потребами. 

6. Умови надання якісної освіти дітям з 

особливими освітніми потребами; 

освітнє середовище, яке відповідає 

потребам і можливостям кожної 

дитини.  Сегрегація, інтеграція та 

інклюзія. 
 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура 

в специальном образовании: учебное 

пособие М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

7. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 
фізичного виховання: підручник для студ. 
ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

8. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 
реабілітології: [монографія] К.: «МП 
Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 
Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 
http://repository.ldufk.edu.ua/ 

 

Практичне заняття ( 1 год): 

 

1. Предмет, завдання та засоби 

фізичного виховання дітей 

дошкільного віку.  

2. Державнi документи з питань 

фiзичної культури i спорту щодо 

збереження здоров’я дітей.  

3. Основнi поняття теорiї: фiзична 

культура, фiзичний розвиток, фiзичне 

виховання, фiзична пiдготовленiсть, 

Рекомендовані джерела: 

1. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

2. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура 

в специальном образовании: учебное 

пособие М. : Академия. 

3. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

4. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 



адаптивне фізичне виховання, фiзична 

реабiлiтацiя, спорт. 

 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

9. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 
фізичного виховання: підручник для студ. 
ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

10. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 

реабілітології: [монографія] К.: «МП 

Леся».483. 

 

Тема № 2.  Загальні основи теорії та методики фізичного виховання в дошкільному 

навчальному закладі. 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (1 год): 

 

1. Закономірності формування рухових 

навичок у дітей.  

2. Вікові особливості дітей раннього та 

дошкільного віку.  

3. Основнi поняття теорiї: фiзична 

культура, фiзичний розвиток, фiзичне 

виховання, фiзична пiдготовленiсть, 

адаптивне фізичне виховання, фiзична 

реабiлiтацiя.  

4. Державнi документи з питань 

фiзичної культури i спорту у напрямі 

здоров’язберігання.  

5. Проблеми впровадження фізичного 

виховання  в освітній процес  як 

рефлексія вчителів фізичної культури 

до дітей з особливими потребами. 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура 

в специальном образовании: учебное 

пособие М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

1. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 
фізичного виховання: підручник для студ. 
ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

2. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 
реабілітології: [монографія] К.: «МП 
Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 
Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/ 



Практичне заняття ( 1 год): 

1. Загальні основи теорії та методики 

адаптивного фізичного виховання в 

дошкільному навчальному закладі 

2. Закономірності формування рухових 

навичок у дітей.  

3. Вікові особливості дітей раннього та 

дошкільного віку.  

 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура 

в специальном образовании: учебное 

пособие М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 
11. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 

фізичного виховання: підручник для студ. 
ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

12. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 
реабілітології: [монографія] К.: «МП 

Леся».483. 
Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 
Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://repository.ldufk.edu.ua/ 

 

 Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат обсягом 10-15 

стор. На одну із  запропонованих тем: 

 

1. Основи уроку з адаптивної фізичної 

культури у початкових класах з 

дітьми з особливими потребами 

(порушення слуху).  
2. Основи уроку з адаптивної фізичної 

культури у початкових класах з 

дітьми з особливими потребами 

(порушення зору). 

 Термін виконання: до останнього тижня 

закінчення практичних занять 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура 

в специальном образовании: учебное 

пособие М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 



7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 
1. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 

фізичного виховання: підручник для студ. 
ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

2. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 

реабілітології: [монографія] К.: «МП 
Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://repository.ldufk.edu.ua/ 

  
Тема № 3. Загальнi основи навчання фiзичних вправ та розвитку фiзичних якостей 

дітей з особливостями психофізичного розвитку. 

         

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Загальна характеристика засобів 
фізичного виховання  

2. Методичні принципи: свідомості, 

активності, наочності, 

систематичності, доступності і 
індивідуалізації, міцності і 

прогресування.  

3. Методи навчання фізичних вправ.  

4. Формування рухових умінь і 

навичок – основний зміст освітніх 
завдань фізичного виховання.  

5. Структура процесу навчання.  

 

 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 

5(38). 162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-

метод. посібник для студентів.Луцьк: 

Вежа-Друк. 68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая 

культура в специальном образовании: 

учебное пособие М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи 

інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. 

К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный 

этап развития системы образования 

.Управление дошкольным 

образовательным учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

1. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 

фізичного виховання: підручник для студ. 

ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

2. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 



реабілітології: [монографія] К.: «МП 

Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/ 

 

Практичне заняття (1 год.): 

 
1. Загальна характеристика засобів 

фізичного виховання  

2. Методичні принципи: свідомості, 

активності, наочності, 
систематичності, доступності і 

індивідуалізації, міцності і 

прогресування.  

3. Методи навчання фізичних вправ.  

4. Формування рухових умінь і навичок 
– основний зміст освітніх завдань 

фізичного виховання.  

5. Структура процесу навчання.  

6. Загальна характеристика фізичних 
якостей. 

 

 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура 

в специальном образовании: учебное 

пособие М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

3. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 

фізичного виховання: підручник для студ. 

ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

4. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 

реабілітології: [монографія] К.: «МП 

Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/ 



Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати презентацію обсягом 10-15 

слайдів: 

 
1. Завдання фізичного виховання дітей 

дошкільного віку з урахуванням 
порушень дітей  

2. Досягнення науки і практики 
дошкільної освіти  у наданні освітніх 

посуг дітям з особливими потребами  

3. Основні форми роботи з фізичного 
виховання в дошкільних навчальних 

закладах. 
 

Термін виконання: до останнього тижня 
закінчення практичних занять 

 
 

Рекомендована література: 

1. Бобрицька В. І. (2015). Актуальні проблеми 

інклюзивної освіти в Україні . 5/6. 7−11 

2. Основи інклюзивної освіти : навч.-метод. 
посіб. / [за заг. ред. Колупаєвої А. А.]. – К. : 
А. С. К., 2012. – 308 с.  

3. Ремажевська В.М., Раніцкий Ю.М. (2004). 
Лікувальна фізкультура при порушеннях 
опорно-рухового апарату у дітей з вадами 
зору.-Львів: 92.  

4. Єфремова В.В. (2009). Система роботи з 
психофізичного розвитку дитини. Тернопіль: 
Мандрівець. 160. 

5. Допоміжні матеріали: 

6. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі 

принципи роботи з батьками дітей 

з особливими освітніми потребами. 

3/2.  18−31.  

7. Білоус С. (2014). Особливості організації 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т 

педагогіки НАПН України, Хмельн. гума-

нітарно-пед. Акад.. Хмельнизький. 

17. 20−25.  

 

 

Тема № 4. Методика використання засобів фізичного виховання з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку. 

     

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Практичне заняття (1 год.): 

 
1. Гімнастика в навчанні дітей фізичних 

вправ.  
2. Методика навчання основних рухів.  
3. Вправи спортивного характеру.  
4. Ігри з елементами спорту.  
5. Українські народні рухливі ігри. 

 

Рекомендована література: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 68 

с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным учреждением. 



6. 8 ‒ 23. 

8. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 

Допоміжні матеріали: 

3. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі принципи 

роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами. 3/2.  18−31.  

4. Білоус С. (2014). Особливості організації 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т 

педагогіки НАПН України, Хмельн. гума-

нітарно-пед. Акад.. Хмельнизький. 

17. 20−25.  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат обсягом 10-15 

стор. на одну із  запропонованих тем: 

 
1. Загальні основи навчання фізичних 

вправ дітей дошкільного віку з 
особливостями психофізичного 

розвитку. 
2. Загальні основи розвитку фізичних 

якостей дітей дошкільного віку з 

особливостями психофізичного 
розвитку. 

 
Термін виконання: до останнього тижня 

закінчення практичних занять 
 

 

 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 68 

с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным учреждением. 

6. 8 ‒ 23. 

8. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 

Допоміжні джерела  

1. Засенко В.В. 2011. Апаратно-програмний 

методичний комплекс з корекційно-розвитковою 

програмою «ЖИВИЙ ЗВУК». Інструктивно-

методичний посібник. К.: видавець 

О.Т.Ростунов.286.  

2. Белякова Л. І. 2009.Логопедія. Дизартрія.  М.: 



Гуманитар. вид. центр ВЛАДОС. 

 
Тема № 5.   Профілактика травматизму в інклюзивному фізичному вихованні. 

Форми фізичного виховання з урахування особливих потреб учнів. 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Практичне  заняття (4 год.): 

1. Проблеми організації навчального 

процесу 

2. Техніка безпеки на уроках зі 

здоровими дітьми та дітьми з 

особливими потребами різної 

нозології. 
3. Перебудова уроків фізичної культури 

відповідно потреб дітей з особливими 

потребами.  

4. Впровадження індивідуальної роботи 

під час уроку «фізична культура»  в 

інклюзивному класі.  

5. Забезпечення безпеки на уроках усім 

дітям; вимоги щодо організації 

техніки безпеки на уроках з дітьми з 

особливими потребами різної 

нозології та здоровими дітьми  та їх 

відмінності.  

6. Основні вимоги до знань та умінь 

учнів різних вікових груп. 

 

 

Рекомендовані джерела: 

1. Богданова Т. ( 2013). Індекс інклюзії 

вирушив до регіонів: завдяки цьому 

інструментові українські навчальні заклади 

розвиватимуться відповідно до інклюзивних 

цінностей. Освіта України .4. 6−7. 

2. Болдирєва В. Е. (2012).Інтеграція та інклюзія 

як основні моделі навчання дітей 

з особливими освітніми потребами 

Актуальні проблеми навчання та виховання 

людей з особливими потребами : зб. наук. 

пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини 

«Україна».  К. 9. 

3. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

4. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

5. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

6. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

7. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

8. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

9. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

10. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 

Допоміжні матеріали: 

3. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі принципи 

роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами. 3/2.  18−31.  

4. Білоус С. (2014). Особливості організації 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітніх навчальних 



закладах. Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т 

педагогіки НАПН України, Хмельн. гума-

нітарно-пед. Акад.. Хмельнизький.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат обсягом 10-15 

стор. на одну із  запропонованих тем: 

 

1. Організація фізкультурно-спортивних 

і масових заходів з дітьми з 

порушеннями опорно-рухового 

апарату, нервової ситсеми, органів 

зору, слуху. 

2. Сучасні тенденції адаптивної фізичної 

рекреації в Україні та за її межами  

3. Адаптивна фізична рекреація як вид 

адаптивної фізичної культури 

 

Термін виконання: до останнього тижня 

закінчення практичних занять 

Рекомендовані джерела: 

1. Богданова Т. ( 2013). Індекс інклюзії 

вирушив до регіонів: завдяки цьому 

інструментові українські навчальні заклади 

розвиватимуться відповідно до інклюзивних 

цінностей. Освіта України .4. 6−7. 

2. Болдирєва В. Е. (2012).Інтеграція та інклюзія 

як основні моделі навчання дітей 

з особливими освітніми потребами 

Актуальні проблеми навчання та виховання 

людей з особливими потребами : зб. наук. 

пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини 

«Україна».  К. 9. 

3. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

4. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

5. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

6. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

7. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

8. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

9. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

10. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 

Допоміжні матеріали: 

3. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі принципи 

роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами. 3/2.  18−31.  

4. Білоус С. (2014). Особливості організації 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т 

педагогіки НАПН України, Хмельн. гума-



нітарно-пед. Акад.. Хмельнизький.  

 

 

Тема №6 Фізичне виховання дітей з урахуванням особливостей опорно-рухового 

апарату.    

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Практичне  заняття (1 год.): 
1. Фізичне виховання дітей дошкільного 

віку з порушенням опорно-рухового 

апарату.  

2. Фізичне виховання дітей дошкільного 
віку з поведінковими порушеннями.  

3. Фізичне виховання дітей дошкільного 

віку з порушенням зору, слуху.  

4. Фізичне виховання дітей дошкільного 
віку з порушенням мовлення. 

 

 Рекомендовані джерела 

1. Богданова Т. ( 2013). Індекс інклюзії 

вирушив до регіонів: завдяки цьому 

інструментові українські навчальні заклади 

розвиватимуться відповідно до інклюзивних 

цінностей. Освіта України .4. 6−7. 

2. Болдирєва В. Е. (2012).Інтеграція та інклюзія 

як основні моделі навчання дітей 

з особливими освітніми потребами 

Актуальні проблеми навчання та виховання 

людей з особливими потребами : зб. наук. 

пр. / Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини 

«Україна».  К. 9. 

3. Бочелюк В. Й. (2016). .Психологія людини 

з обмеженими можливостями : навч. посіб. 

для ВНЗ.К. : Центр учб. Літ. 262. 

4. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

5. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

6. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

7. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

8. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

9. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

10. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

11. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 



Допоміжні матеріали: 

3. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі принципи 

роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами. 3/2.  18−31.  

4. Білоус С. (2014). Особливості організації 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т 

педагогіки НАПН України, Хмельн. гума-

нітарно-пед. Акад.. Хмельнизький. 

17. 20−25. світу (кінець ХХ ст.) 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробити презентацію на одну з тем 

обсягом 10 слайдів: 

Використання нетрадиційних, 

альтернативних технологій і методик у 

фізичному вихованні дітей  

1.Театр фізичного розвитку М.Єфименка, 

2. Дихальна гімнастика Г. Стрельнікової, 

3. Дихальна гімнастика К. Бутейка, 

 4. Дотиковий масаж А. Уманської  

Термін виконання за тиждень до 

останнього практичного заняття. 

Рекомендовані джерела 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

6. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176.  

7. Шапковой Л. В. 2003. Частные методики 

адаптивной физической культуры .Москва : 

Советский спорт.464.  
Допоміжні матеріали: 

6. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі принципи 

роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами. 3/2.  18−31.  

7. Білоус С. (2014). Особливості організації 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т 

педагогіки НАПН України, Хмельн. гума-

нітарно-пед. Акад.. Хмельнизький. 

17. 20−25. світу (кінець ХХ ст.)  

Ремажевська В.М., Раніцкий Ю.М. (2004). 

Лікувальна фізкультура при порушеннях 

опорно-рухового апарату у дітей з вадами зору.-

Львів:. 92. 

 

 

Тема № 7.  Особливості  уроку з фiзичного виховання  в інклюзивних класах. 



Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Практичне заняття (1 год)  
1. Вимоги до сучасного уроку з 

фізичного виховання у інклюзивних 

класах.  

2. Характеристика оздоровчих, освітніх 

виховних завдань уроку.  

3. Структура уроку фізичної культури.  

4. Постановка конкретних завдань на 

урок фізичної культури.  

5. Типи шкільних уроків.  

6. Підготовка вчителя до уроку 

фізкультури.  

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

3. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 

фізичного виховання: підручник для студ. 

ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

4. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 

реабілітології: [монографія] К.: «МП 

Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/ 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат на одну з тем 

обсягом 10 – 15 стор: 

  

4. Фізичний розвиток дитини, основні 

критерії 

5. Визначення фізичного розвитку дітей 

6. Види порушень постави 

 

 

Термін виконання за тиждень до 

останнього практичного заняття. 

Рекомендовані джерела: 

4. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

5. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 
освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

6. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 
развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 
учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 
3. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 

фізичного виховання: підручник для студ. 



ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 
4. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 

реабілітології: [монографія] К.: «МП 

Леся».483. 
Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 
Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://repository.ldufk.edu.ua/ 

 

 

Тема №  8.  Методика проведення уроків фізичної культури з переважаючим 

використанням розділів: Гімнастика, Легка атлетика, Рухливі ігри та Спортивні 

ігри 
       

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Практичне заняття (1 год.): 

1. Методика проведення уроків фізичної 

культури з переважаючим 

використанням розділів: Школа 

культури рухів з елементами 

гімнастики, Школа пересувань.  

2. Методика навчання шикування та 

перешикування.  

3. Методичні поради щодо навчання 

ходьби та бігу.  

4. Методика навчання акробатичних 

вправ.  

5. Методичні поради щодо 

використання вправ на гімнастичній 

стінці і лаві.  

6. Методика проведення уроків фізичної 

культури з переважаючим 

використанням розділів: Школа 

м’яча, Школа стрибків. Методика 

навчання вправ з м’ячем.  

7. Методика навчання різновидів 

стрибків. Методика навчання 

рухливих ігор 

 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 

3. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 

фізичного виховання: підручник для студ. 

ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

4. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 

реабілітології: [монографія] К.: «МП 

Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 

Боберського [Електронний 



ресурс]. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/ 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат за запропонованими 

темами на вибір обсягом 10-15 стор. 

1. Методика визначення стану здоров’я і 

фізичного розвитку дітей з 

психофізичними порушеннями. 

2. Методика визначення стану здоров’я і 

фізичного розвитку дітей з 

порушеннями опорно-рухового 

апарату 

Термін виконання: до останнього 

тижня практичних занять 

Рекомендовані джерела: 

1. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 
адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 
68 с. 

2. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

3. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 
освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

4. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 
развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 
учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

Допоміжні матеріали: 
1. Круцевич Т. Ю. (2008). Теорія і методика 

фізичного виховання: підручник для студ. 
ВНЗ.  К.:Олімпійська література.393. 

2. Шевцов А.Г. (2009). Освітні основи 
реабілітології: [монографія] К.: «МП 
Леся».483. 

Електронний каталог ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://3w.ldufk.edu.ua/ 

Електронний репозитарій ЛДУФК імені Івана 
Боберського [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 

http://repository.ldufk.edu.ua/ 

потребами. − 2015. − № 12. − С. 6−8 

 

Тема №9  Характеристика та методика проведення фізкультурно-оздоровчих заходів 

у режимі навчального дня учнів початкових класів загальноосвітньої школи. 

 

Практичне заняття (1год ):  
1. Завдання позаурочних форм з 

фізичного виховання.  
2. Проведення фізкультурно-оздоровчих 

заходів у режимі навчального дня. 
Гімнастика до занять, фізкультурні 

хвилинки на уроках, рухливі ігри на 
перерві, спортивні години, 

фізкультурні паузи.  
3. Музично ритмічні вправи  

4. Поняття про ритм.  

5. Поняття темпо-ритмічні 
характеристики рухів.  

6. Ритмічне ходіння в колоні та по колу 
із зупинками, ритмічні вправи ( 

 Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 



присідання, притопування, оплески, 

повороти голови, тулуба та ін.)  
8. Корекційні вправи «школи м'яча» 

Тримання та підкидання м'яча, 
різного розміру, одною та двома 

руками, кидки м'яча довільним 

способом;із положення сидячи ноги 
нарізно прокатування м'яча в парах. 

 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

8. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 

Допоміжні матеріали: 

1. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі принципи 

роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами. 3/2.  18−31.  

2. Білоус С. (2014). Особливості організації 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т 

педагогіки НАПН України, Хмельн. гума-

нітарно-пед. Акад.. Хмельнизький. 17. 20−25.  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат за запропонованими 

темами на вибір обсягом 10-15 стор. 

1. Спосіб життя та здоров’я людини із 

порушеннями психофізичного 

розвитку 

2. Вплив фізичної рекреації на організм 

людей з особливими потребами  

Термін виконання: до останнього тижня 

практичних занять. 

Рекомендовані джерела: 

1. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

2. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

3. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

4. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

5. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

6. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

7. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

8. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 

Допоміжні матеріали: 

1. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі принципи 



роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами. 3/2.  18−31.  

2. Білоус С. (2014). Особливості організації 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т 

педагогіки НАПН України, Хмельн. гума-

нітарно-пед. Акад.. Хмельнизький. 

17. 20−25.  

 

Тема № 10.  Теорія та методика організації фізкультурно- масових та спортивних 

заходів з залученням дітей з особливими потребами. 
   

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Практичне заняття( 1 год.):  
1. Позакласна робота в системі 

фізичного виховання школярів.  
2. Завдання позакласної роботи з 

фізичного виховання.  

3. Розділи роботи: фізкультурно-
оздоровча робота, робота зі 
спортивною спрямованістю.  

4. Вимоги до організації позакласної 
роботи з фізичного виховання.  

5. Педагогічне керівництво учителя 
фізичного виховання, класного 
керівника.  

6. Функція позаурочних форм занять, їх 
задачі, характерні риси. 

 

Рекомендовані джерела: 

1. Бойко Г. М. (2012). Психолого-педагогічний 

супровід спортивної діяльності осіб із 

2. порушеннями психофізичного розвитку в 

паралімпійському спорті .Полтава : АСМІ. 

360с. 

3. Гаврюшенко Г. В. (2006). Сучасний стан 

організації навчання осіб з обмеженими 

4. фізичними можливостями у вітчизняній 

системі закладів вищої освіти. 

5. Запорожский медицинский журнал. 2. 5(38). 

162–164. 

6. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

7. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

8. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 

освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

9. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 

развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 

учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

10. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 

дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 

Допоміжні матеріали: 

1. Білозерська І. О. ( 2012). Засадничі принципи 

роботи з батьками дітей з особливими 

освітніми потребами. 3/2.  18−31.  



2. Білоус С. (2014). Особливості організації 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т 

педагогіки НАПН України, Хмельн. гума-

нітарно-пед. Акад.. Хмельнизький. 

17. 20−25.  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати реферат за запропонованими 

темами на вибір обсягом 10-15 стор. 

1. Проведення основних видів занять 

адаптивною руховою рекреацією: 

циклічні вправи, рекреаційні ігри, 

оздоровчі види гімнастики 

2. Туризм у системі занять адаптивною 

руховою рекреацією осіб із 

порушеннями психофізичного 

розвитку різних нозологічних груп 

Термін виконання: до останнього тижня 

практичних занять. 

Рекомендовані джерела 

1. Деделюк Н.А. (2014). Теорія і методика 

адаптивної фізичної культури: навч.-метод. 

посібник для студентів.Луцьк: Вежа-Друк. 

68 с. 

2. Дмитриев А.А. (2002).Физическая культура в 

специальном образовании: учебное пособие 

М. : Академия. 

3. Колупаєва А. А. 2012. Основи інклюзивної 
освіти : навч.-метод. посіб. К. : А. С. К. 308. 

4. Малофеев Н. Н. (2010). Совместное 

воспитание и обучение – закономерный этап 
развития системы образования .Управление 

дошкольным образовательным 
учреждением. 6. 8 ‒ 23. 

5. Чоповська В.Г. (2014).Фізична культура для 

дітей старшого дошкільного віку з 
порушенням опорно-рухового апарату. 

Планування роботи за Базовим компонентом 
дошкільної освіти.Тернопіль: Мандрівець. 

176. 

 

6. Політика курсу. 

Політика щодо відвідування академічних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін 

після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у 

встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають 

в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з 

викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку 

відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої 

документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її 

складання та виставлення негативної оцінки. 

 



Політика оцінювання (усних повідомлень і практичних завдань із питань курсу, аналізу 

наукової й навчально-методичної літератури, самостійна робота за темами, виконання  

завдань і т. ін.) здійснюється з позицій дотримання академічної доброчесності, ґрунтоване 

на чинних нормативних документах. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль. 

Форма проміжного контролю: Модульна контрольна робота 

 Зразок модульної контрольної роботи: 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 

теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння 

теоретичним матеріалом. 

1.  Класифікація спортивно-оздоровчих заходів 
2. Основні форми фізкультурної  роботи з особливими дітьми. 

 

Перелік питань для підготовки до екзамену: не передбачено навчальним планом. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання. 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 
Підсумковий 

бал 
Оцінка за традиційною 

шкалою 
51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

 

Схема розподілу балів 

 
Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 100- 
бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 
контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 
роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 
35 балів (поточний контроль) 

16 балів (проміжний 
контроль) 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та 

результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається 

відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах 

ЄКТС в ІДГУ». 

 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Презентація навчального матеріалу 5 

Доповідь 5 

Реферат 5 

 

Критеріями оцінювання  доповіді є вміння студента стисло визначати ключові позиції, які 

викладені  у проблематики обраної теми.  

Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на джерела.  

Критеріями оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за 

матеріалами дослідження та оригінальність візуального представлення. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Критерії оцінки успішності відповідають навчальній програмі й найбільш важливим 

вимогам до знань студентів: відповіді повинні бути повними, логічними, доказовими.  

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 



 


