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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 
 

ПЕДАГОГІЧНО-ОЗДОРОВЧА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З ВАДАМИ РОЗВИТКУ 
(назва) 

1. Основна інформація про дисципліну 
Тип дисципліни: вибіркова  Форма навчання: денна, заочна  

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка  

Спеціальність: 016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)   

Освітня програма: 016.01  Спеціальна освіта (Логопедія). Інклюзивна освіта. 

Рік навчання: 2  Семестр:3-4   

Кількість кредитів (годин): для денної форми 4 (120 год.: 28 - лекції; 20 - семінарські; 72 - 

самостійна робота); для заочної форми 4 (120 год.: 6 - лекції; 6 - семінарські; 108 - самостійна робота) 

Мова викладання:  українська  

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle:  
 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ:  Атмажов Іван Дмитрович  

Науковий ступінь, вчене звання, посада: к. мед. наук, доцент   

Кафедра: кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти   

Робочій e-mail: Atmazhov@idguonline.net   

Години консультацій на кафедрі:  понеділок 14.00-15.00  
 

3. Опис та мета дисципліни 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: процес психофізичної та соціально-педагогічної 

реабілітації осіб з порушеннями мовленнєвого розвитку. 

Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні з науково-теоретичними основами 

застосування засобів оздоровчої реабілітації у комплексній корекційно-педагогічній роботі, набуття 

знань з методик проведення реабілітаційних та загальнооздоровчих заходів, оволодіння вміннями і 

навичками проведення масажу, фізично-реабілітаційних вправ у процесі корекційної роботи з 

особами з різними порушеннями мовлення. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Анатомія, фізіологія та патологія з основами 

валеології», «Спеціальна педагогіка з історією логопедії». 

Міждисциплінарні зв’язки: «Основи медичних знань та долікарської допомоги», «Методика 

ранньої діагностики і корекція розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення».  

 

4. Результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми  студенти повинні: 

Знати: мету і завдання педагогічно-оздоровчої реабілітації дітей з психофізичними вадами, 

основні засоби оздоровчої реабілітації, сучасні технології в оздоровленні та реабілітації дітей з 

мовленнєвими порушеннями, науково-теоретичні основи масажу, сучасні методики щодо 

психофізіологічного оздоровлення дітей з вадами мовлення. Володіти понятійно-категоріальним 

апаратом з урахуванням складності визначення та застосування категорій у сучасній науці і практиці 

надання педагогічно-оздоровчої реабілітаційної допомоги особам з порушеннями мовлення.  

Вміти: вільно визначати фізичний розвиток дитини, застосовувати засоби лікувальної 

фізичної культури та основні прийому масажу задля реабілітації дітей з психофізичними 

mailto:Atmazhov@idguonline.net


порушеннями, використовувати методи педагогічно-оздоровчої реабілітації дітей з порушеннями 

мовлення, самостійно проводити масаж голови та верхнього плечового поясу, фізкультхвилинки для 

дітей-логопатів, застосовувати комплекс фізично-реабілітаційних вправ під час проведення 

корекційної роботи з особами з різними мовленнєвими порушеннями. Здійснювати педагогічно-

оздоровчу реабілітаційну допомогу особам з вадами мовлення в межах професійної діяльності 

корекційного педагога(логопеда).  

Комунікація: здатність дотримуватися у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, 

діалогу і співробітництва; володіти культурою спілкування, його формами, способами, вербальними 

і невербальними засобами; спілкуватися державною мовою в межах потреби своєї професійної 

діяльності; використовувати основні способи і засоби міжособистісної комунікації, стилі мовлення, 

практичний досвід комунікації; вміння постійно збагачувати власне мовлення, налагоджувати 

професійну корекційно-педагогічну комунікацію, застосовувати інформаційно-комунікативні 

технології в професійній діяльності. 

Автономність та відповідальність: здатність аналізувати соціально й особистісно значущі 

світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів; створювати 

рівноправний і справедливий клімат у корекційно-педагогічному та інклюзивному середовищі. 

5. Структура дисципліни 

Для денної форми 

Тема № 1.  Основи реабілітації. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.):  
1. Завдання, мета і принципи реабілітації.  
2. Механізм лікувальної дії фізичних 

чинників. 
3. Поєднання засобів фізичної реабілітації. 

1. Медична та соціальна реабілітація : навч. 

посібник / За заг. ред. І. Р. Мисули, Л. О. 

Вакуленко. Тернопіль : ТДМУ, 2005.[с. 10-

15] 

2. Породько М.І. Фізична реабілітація і 

аутизм: [навч. посіб.] / М.І. Породько. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 53 с. [с. 7-13] 

3. «ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

(ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ)» 

URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/324229507.p

df (дата звернення: 13.02.2023) 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Історія лікувального застосування 

фізичних вправ та масажу. 

2. Види реабілітації, періоди та етапи 

реабілітації. 

Завдання для самостійної роботи: 
Підготувати доповідь (до 5 стор.) на тему: 
«Історія розвитку реабілітології як науки». 
Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

Історія медицини та реабілітології URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/ (дата звернення: 

13.02.2023) 

 

Тема № 2  Фізіотерапія. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 
1. Гідротерапія (прісна вода). 
2. Фізіотерапія при роботі з дітьми з 

особливими потребами. 
3. Механотерапія. 
4. Магнітотерапія. 
5. Лікування ультразвуком. 
6. Світлолікування. 

1. Фізична реабілітація: підручник / В. М 

Мухін. — 3-тє вид., переробл. та доповн. — 

К.: Олімп, л-ра, 2009. — 488 с: іл. [с. 70-

104] 

2. Вовкенич А. С. Вступ у фізичну 

реабілітацію (матеріал лекцій) : навч. 

посібник. Львів : Українські технології, 

https://core.ac.uk/download/pdf/324229507.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/324229507.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/3876/1/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf


7. Бальнеотерапія (природно та штучно 
виготовлені мінеральні води). 

2008. [с. 155-156] 

3. Механотерапія URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=VET4d8u

o-VI (дата звернення: 13.02.2023) 

4. «ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

(ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ)» 

URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/324229507.pd

f (дата звернення: 13.02.2023) 

5. «Проведення занять ЛФК з використанням 

інноваційних методів як ефективний спосіб 

фізичної реабілітації дітей з особливими 

освітніми потребами» URL: 

https://naurok.com.ua/provedennya-zanyat-lfk-

z-vikoristannyam-innovaciynih-metodiv-yak-

efektivniy-sposib-fizichno-reabilitaci-ditey-z-

osoblivimi-osvitnimi-potrebami-281279.html 

(дата звернення: 13.02.2023) 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Класифікація лікувальних фізичних 
чинників. 

2. Природні фізичні чинники. 
3. Лікувальне харчування. 
4. Теплолікування (грязі (полоїди) та торф, 

глина, пісок, парафін, озокерит). 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь на одну з тем: 

«Історія механотерапії» 

«Блокові механотерапевтичні апарати» 

«Маятникові механотерапевтичні 

апарати». 

Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

 

Тема № 3  Лікувальна фізична культура (ЛФК) у реабілітації дітей з психофізичними 

порушеннями. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Використання ЛФК в різних рухових 

режимах. 
2. Механізм лікувальної дії фізичних вправ. 
3. Загальні вимоги до проведення занять з 

ЛФК. 

1. Фізична реабілітація: підручник / В. М 

Мухін. — 3-тє вид., переробл. та доповн. — 

К.: Олімп, л-ра, 2009. — 488 с: іл. [c. 24-41] 

2. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ЗАСОБІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ URL: 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/15.pdf 

(дата звернення: 14.02.2023) 

3. ВПЛИВ ТА МЕХАНІЗМИ ЛІКУВАЛЬНОЇ 

ДІЇ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ URL: 

http://eprints.zu.edu.ua (дата звернення: 

14.02.2023) 

4. Основний терапевтичний метод ЛФК URL: 

https://studhosp.city.kharkov.ua/osnovnyj-

terapevtychnyj-metod-lfk/ (дата звернення: 

14.02.2023) 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Засоби та форми ЛФК. 
2. Періоди застосування ЛФК. 
3. Пасивна гімнастика. 

Завдання для самостійної роботи: 

Розробити комплекс вправ для занять з ЛФК 

з дітьми з порушеннями психофізичного 

розвитку (нозологія за вибором студента). 

Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

 

Тема № 4 Масаж як основна форма оздоровчої реабілітації осіб з вадами психофізичного 

розвитку. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 
1. Анатомо-фізіологічні основи масажу. 
2. Загальні показання та протипоказання до 

застосування масажу. 
3. Гігієнічні вимоги до проведення масажу. 
4. Механізм лікувальної дії масажу.  
5. Вплив масажу на дітей з особливими 

1. Осіпов В. М. Основи фізичної реабілітації: 

навчальний посібник (для студентів 

напряму підготовки 6.010203 «Здоров‘я 

людини»). Бердянськ: БДПУ, 2013. 225 с. 

2. Корольчук А.П. Масаж загальний і 

самомасаж: навчально-методичний 

https://www.youtube.com/watch?v=VET4d8uo-VI
https://www.youtube.com/watch?v=VET4d8uo-VI
https://core.ac.uk/download/pdf/324229507.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/324229507.pdf
https://naurok.com.ua/provedennya-zanyat-lfk-z-vikoristannyam-innovaciynih-metodiv-yak-efektivniy-sposib-fizichno-reabilitaci-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-281279.html
https://naurok.com.ua/provedennya-zanyat-lfk-z-vikoristannyam-innovaciynih-metodiv-yak-efektivniy-sposib-fizichno-reabilitaci-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-281279.html
https://naurok.com.ua/provedennya-zanyat-lfk-z-vikoristannyam-innovaciynih-metodiv-yak-efektivniy-sposib-fizichno-reabilitaci-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-281279.html
https://naurok.com.ua/provedennya-zanyat-lfk-z-vikoristannyam-innovaciynih-metodiv-yak-efektivniy-sposib-fizichno-reabilitaci-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-281279.html
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/15.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/12373/1/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20Microsoft_Word.pdf
https://studhosp.city.kharkov.ua/osnovnyj-terapevtychnyj-metod-lfk/
https://studhosp.city.kharkov.ua/osnovnyj-terapevtychnyj-metod-lfk/


потребами (залежно від захворювання). посібник для студентів факультету 

фізичного виховання і спорту / А.П. 

Корольчук, А.С. Сулима – Вінниця: 2018. – 

124 с. 

3. Фізична реабілітація: підручник / В. М 

Мухін. — 3-тє вид., переробл. та доповн. — 

К.: Олімп, л-ра, 2009. — 488 с: іл. [c. 54-70] 

4. Історія застосування фізичних вправ та 

масажу URL: 

http://atocentr.sumy.ua/?p=8248 (дата 

звернення: 14.02.2023) 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Історія лікувального застосування масажу. 
2. Вплив масажу на окремі системи 

організму. 
3. Форми і методи лікувального масажу. 
4. Різновиди масажу. 

Завдання для самостійної роботи: 
Розробити методичні рекомендації для 

проведення масажу особам з особливими 

потребами(нозологія на вибір студента). 

Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

 

Тема № 5 Методика і техніка виконання основних прийомів масажу. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Основні правила масажу. 
2. Загальні методичні вказівки щодо 

основних форм масажу. 
3. Помилки, що найчастіше зустрічаються 

при проведенні масажу. 

1. Основи фізичної реабілітації / Магльована 

Г.П. - Львів: Ліга-Прес, 2006.-148 с. [71-93] 

2. Корольчук А.П. Масаж загальний і 

самомасаж: навчально-методичний 

посібник для студентів факультету 

фізичного виховання і спорту / А.П. 

Корольчук, А.С. Сулима – Вінниця: 2018. – 

124 с. 

3. Тимрук-Скоропад К. А. Бас О. А. Курс 

лекцій з дисципліни «Масаж» URL: 

https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606

048/25149/1/4_(дата звернення: 14.02.2023)  

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Основні техніки масажу (поглажування, 

вижимання, розминання, потряхування, 

розтирання, активні і пасивні рухи з 

опором, ударні прийоми, струшування). 

2. Особливості застосування самомасажу. 

Завдання для самостійної роботи: 
Підготувати повідомлення на тему: 
«Особливості організації роботи 
реабілітаційних центрів в Україні». 
Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

Особливості організації роботи 

реабілітаційних центрів в Україні URL: 

https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/vi

ew/301 (дата звернення: 14.02.2023) 

 

 

Тема № 6 Масаж верхніх кінцівок та голови.  

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Масаж голови, шиї та обличчя: показання 

та протипоказання, методичні вказівки. 
2. Масаж верхніх кінцівок: показання та 

протипоказання, методичні вказівки. 

1. Основи масажу та самомасажу: навч. 

метод. посіб. / укл. С.В. Дарійчук. – 

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. –

184 с 

2. Основи фізичної реабілітації / Магльована 

Г.П. - Львів: Ліга-Прес, 2006.-148 с. [71-93] 

3. Корольчук А.П. Масаж загальний і 

самомасаж: навчально-методичний 

посібник для студентів факультету 

фізичного виховання і спорту / А.П. 

Корольчук, А.С. Сулима – Вінниця: 2018. – 

124 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Масаж обличчя (масаж лоба, очної області, 
носа, щік, носо-губної складки, вушних 
раковин за показаннями). 

Завдання для самостійної роботи: Психолого-соціальна реабілітація дітей з 

http://atocentr.sumy.ua/?p=8248
https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/25149/1/4_%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6_4.pdf
https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/25149/1/4_%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6_4.pdf
https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/301
https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/301


Підготувати повідомлення на тему: 

«Психологічна реабілітація осіб з вадами 

мовлення». 

Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

мовленнєвими порушенням URL: 

https://vseosvita.ua/library/psihologo-socialna-

reabilitacia-ditej-z-movlennevimi-porusennam-

461583.html (дата звернення: 14.02.2023) 

 

Тема № 7 Основні методи педагогічно-оздоровчої реабілітації осіб з мовленнєвими 

порушеннями. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Логопедичний масаж і лікувальна 

фізкультура в комплексній медико-
педагогічній системі реабілітації дітей, 
підлітків і дорослих з мовленнєвими 
порушеннями. 

2. Оздоровча реабілітація дітей з ринолалією 
та порушенням голосу. 

1. Методичний посібник" Використання 

логопедичного масажу в корекції 

артикуляційних розладів." URL: 

https://vseosvita.ua/library/metodicnij-

posibnik-vikoristanna-logopedicnogo-masazu-

v-korekcii-artikulacijnih-rozladiv-289391.html 

(дата звернення: 14.02.2023)  

2. Логопедичний масаж URL: 

https://perebus.com.ua/logopedichnij-masazh-

dlya-rozvitku-movi-vidi-instrumenti-texniki/ 

(дата звернення: 14.02.2023) 

3. Логопедична корекція мовленнєвого 

розвитку дітей із ринолалією URL: 

http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789

/25424/1/Gomenuk.pdf (дата звернення: 

14.02.2023) 

4. ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ПІДХОДУ В КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З 

ПОДОЛАННЯ ЗАЇКАННЯ В ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ URL:  

https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/1234

56789/4257/1/ilovepdf_com-105-108.pdf 

(дата звернення: 14.02.2023) 

5. Кравченко А. І., Мороз Л. В., Стахова Л. Л., 

Кравченко І. В. К66 Корекція дизартрії у 

дітей за допомогою акупресури (точкового 

масажу) / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз, Л. 

Л. Стахова, І. В. Кравченко – Суми : ФОП 

Цьома С. П., 2021. – 60 с.   

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Оздоровча реабілітація дітей із 
заїкуватістю. 

2. Оздоровча реабілітація дітей із дизартрією. 

Завдання для самостійної роботи: 
Дібрати вправи для проведення 
логопедичного масажу дітям з мовленнєвими 
порушеннями (порушення на вибір студента). 
Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

 

Тема № 8  Сучасні методики в реабілітації дітей з мовленнєвими порушеннями. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 
1. Авторські методики Шведової, Д’якової, 

Петьо, Війта-терапія, Бобат-терапія. 
2. Гімнастика для стимуляції мовленнєвих 

центрів. 

1. Використання корекційних технологій у 

реабілітації дітей з комплексними 

порушеннями URL: 

https://otherreferats.allbest.ru/medicine/009528

97_0.html (дата звернення: 14.02.2023) 

2. Іпотерапія URL: 

http://www.medycyna.sm.gov.ua/index.php/uk

/955-ipopa (дата звернення: 14.02.2023) 

3. Кольоротерапія URL: http://nv-

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Дельфінотерапія. 
2. Іпотерапія. 
3. Кольоротерапія. 

https://vseosvita.ua/library/psihologo-socialna-reabilitacia-ditej-z-movlennevimi-porusennam-461583.html
https://vseosvita.ua/library/psihologo-socialna-reabilitacia-ditej-z-movlennevimi-porusennam-461583.html
https://vseosvita.ua/library/psihologo-socialna-reabilitacia-ditej-z-movlennevimi-porusennam-461583.html
https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-vikoristanna-logopedicnogo-masazu-v-korekcii-artikulacijnih-rozladiv-289391.html
https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-vikoristanna-logopedicnogo-masazu-v-korekcii-artikulacijnih-rozladiv-289391.html
https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-vikoristanna-logopedicnogo-masazu-v-korekcii-artikulacijnih-rozladiv-289391.html
https://perebus.com.ua/logopedichnij-masazh-dlya-rozvitku-movi-vidi-instrumenti-texniki/
https://perebus.com.ua/logopedichnij-masazh-dlya-rozvitku-movi-vidi-instrumenti-texniki/
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25424/1/Gomenuk.pdf
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25424/1/Gomenuk.pdf
https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/4257/1/ilovepdf_com-105-108.pdf
https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/4257/1/ilovepdf_com-105-108.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/medicine/00952897_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/medicine/00952897_0.html
http://www.medycyna.sm.gov.ua/index.php/uk/955-ipopa
http://www.medycyna.sm.gov.ua/index.php/uk/955-ipopa
http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%A2.%D0%86.%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%94%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%86%D0%AF.pdf


Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь (до 5 стор.) на одну з 

тем: 

«Основи застосування ароматерапії у 

фізичній реабілітації осіб з вадами 

мовлення» 

«Основи застосування фітотерапії у 

фізичній реабілітації осіб з вадами 

мовлення» 

«Основи застосування апітерапії у фізичній 

реабілітації осіб з вадами мовлення» 

«Основи застосування герудотерапії у 

фізичній реабілітації осіб з вадами 

мовлення» 

Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%

A2.%D0%86.%D0%9F%D0%B0%D1%81%D

1%94%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0

%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0

%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%

90%D0%9F%D0%86%D0%AF.pdf (дата 

звернення: 14.02.2023) 

4. СИСТЕМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ 

НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ URL: 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/03/SYSTEMA-

FIZYCHNOYI-REABILITATSIYI-DITEY-

STARSHOHO-DOSHKIL-NOHO-VIKU-IZ-

ZAHAL-NYM-NEDOROZVYNENNYAM-

MOVLENNYA-.pdf (дата звернення: 

14.02.2023) 

 

Тема № 9 Дихальні методики в оздоровленні дітей з порушеннями мовлення. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Методика О. М. Стрельникової. 
2. Методика К. П. Бутейко. 

1. Метод Бутейка URL: 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-

48970731 (дата звернення: 14.02.2023) 

2. Дихальна гімнастика за методикою О. М. 

Стрельникової URL: 

https://krasnokutsk.irc.org.ua/news/09-56-28-

15-05-2020/  (дата звернення: 14.02.2023) 

3. Методика Іванова URL: https://xn--

80aa8ab.xn--j1amh/trenyvannia-dihannia-z-s-

%D1%96vanovy-naikrasha-profilaktika-

napadiv-pri-astmi (дата звернення: 

14.02.2023) 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Методика Іванова. 

Завдання для самостійної роботи: 
Дібрати вправи для проведення дихальної 
гімнастики з дітьми та дорослими. 
Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

 
Тема № 10-11 Фізична реабілітація дітей з порушенням сенсорних функцій та хворих на ДЦП. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 
1. Стан розвитку рухової активності дітей з 

вадами слуху. 
2. Особливості лікувальної фізичної культури 

для осіб із порушеним слухом у різному 
віці. 

3. Масаж при порушеннях слуху. 
4. Основи реабілітації осіб з вадами слуху та 

мовлення. 
5. Стан фізичного розвитку осіб різного віку з 

вадами зору. 
6. Особливості лікувальної фізичної культури 

для осіб із порушеним зором у різному віці. 
7. Причини інвалідності по зору. 
8. Завдання, мета і принципи фізичної 

1. Теорія і методика адаптивної фізичної 

культури : навч.-метод. посібник для 

студентів / Н. А. Деделюк. – Луцьк : Вежа-

Друк, 2014. – 68 с. [с. 21-30] 

2. Медична та соціальна реабілітація : навч. 

посібник / За заг. ред. І. Р. Мисули, Л. О. 

Вакуленко. Тернопіль : ТДМУ, 2005.[с. 

303-313; с. 347-354] 

3. Борис Долинський, Божена Буховець, 

Олена Погорелова. Фізична терапія. 

Ерготерапія : навчальний посібник. Одеса: 

Університет Ушинського, 2022. 208 с 

4. Масаж очей URL: 

https://ua.waykun.com/articles/masazh-ochej-

http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%A2.%D0%86.%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%94%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%86%D0%AF.pdf
http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%A2.%D0%86.%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%94%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%86%D0%AF.pdf
http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%A2.%D0%86.%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%94%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%86%D0%AF.pdf
http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%A2.%D0%86.%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%94%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%86%D0%AF.pdf
http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%A2.%D0%86.%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%94%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%86%D0%AF.pdf
http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%A2.%D0%86.%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%94%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%86%D0%AF.pdf
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/SYSTEMA-FIZYCHNOYI-REABILITATSIYI-DITEY-STARSHOHO-DOSHKIL-NOHO-VIKU-IZ-ZAHAL-NYM-NEDOROZVYNENNYAM-MOVLENNYA-.pdf
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/SYSTEMA-FIZYCHNOYI-REABILITATSIYI-DITEY-STARSHOHO-DOSHKIL-NOHO-VIKU-IZ-ZAHAL-NYM-NEDOROZVYNENNYAM-MOVLENNYA-.pdf
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/SYSTEMA-FIZYCHNOYI-REABILITATSIYI-DITEY-STARSHOHO-DOSHKIL-NOHO-VIKU-IZ-ZAHAL-NYM-NEDOROZVYNENNYAM-MOVLENNYA-.pdf
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/SYSTEMA-FIZYCHNOYI-REABILITATSIYI-DITEY-STARSHOHO-DOSHKIL-NOHO-VIKU-IZ-ZAHAL-NYM-NEDOROZVYNENNYAM-MOVLENNYA-.pdf
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/SYSTEMA-FIZYCHNOYI-REABILITATSIYI-DITEY-STARSHOHO-DOSHKIL-NOHO-VIKU-IZ-ZAHAL-NYM-NEDOROZVYNENNYAM-MOVLENNYA-.pdf
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/SYSTEMA-FIZYCHNOYI-REABILITATSIYI-DITEY-STARSHOHO-DOSHKIL-NOHO-VIKU-IZ-ZAHAL-NYM-NEDOROZVYNENNYAM-MOVLENNYA-.pdf
https://www.bbc.com/ukrainian/features-48970731
https://www.bbc.com/ukrainian/features-48970731
https://krasnokutsk.irc.org.ua/news/09-56-28-15-05-2020/
https://krasnokutsk.irc.org.ua/news/09-56-28-15-05-2020/
https://мама.укр/trenyvannia-dihannia-z-s-%D1%96vanovy-naikrasha-profilaktika-napadiv-pri-astmi
https://мама.укр/trenyvannia-dihannia-z-s-%D1%96vanovy-naikrasha-profilaktika-napadiv-pri-astmi
https://мама.укр/trenyvannia-dihannia-z-s-%D1%96vanovy-naikrasha-profilaktika-napadiv-pri-astmi
https://мама.укр/trenyvannia-dihannia-z-s-%D1%96vanovy-naikrasha-profilaktika-napadiv-pri-astmi
https://ua.waykun.com/articles/masazh-ochej-dlja-vidnovlennja-zoru-metodiki-dlja.php


реабілітації при захворюваннях зорового 
аналізатору. 

9. Масаж при порушеннях зору. 
10. Загальна характеристика методів ЛФК при 

ДЦП. 
11. Клініко-фізіологічне обґрунтування 

лікувального застосування фізичних вправ 
при ДЦП. 

12. Механізм дії фізичних вправ. 
13. Реабілітаційні програми і методики для 

дітей, хворих на ДЦП. 
14. Диспансерний нагляд за хворими на ДЦП. 

dlja-vidnovlennja-zoru-metodiki-dlja.php 

(дата звернення: 14.02.2023) 

5. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ URL: 

https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferen

tsiji/768-fizichna-reabilitatsiya-ditej-z-

porushennyam-slukhu (дата звернення: 

14.02.2023) 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Форми занять фізичною культурою у 
шкільному віці. 

2. Фізичні методи відновлення фізичного 
здоров’я при вадах слуху. 

3. Особливості занять фізкультурою при 
міопії. 

4. Ступені порушення зору. 
5. Фізичні методи відновлення фізичного 

здоров’я при вадах зору. 
6. Форми дитячого церебрального паралічу та 

їх ускладнення. 
7. Етіопатогенетичні механізми виникнення 

ДЦП. 
8. Клінічні прояви дитячого церебрального 

паралічу. 
9. Показання та протипоказання к 

призначенню фізичних вправ при ДЦП. 

Завдання для самостійної роботи: 
Дібрати вправи для відновлювального 
лікування дітей з порушеннями сенсорних 
функцій та хворих на ДЦП. 
Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

 

Для заочної форми 

Тема № 1.  Основи реабілітації. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.):  
1. Завдання, мета і принципи реабілітації.  
2. Механізм лікувальної дії фізичних 

чинників. 
3. Поєднання засобів фізичної реабілітації. 

1. Медична та соціальна реабілітація : навч. 

посібник / За заг. ред. І. Р. Мисули, Л. О. 

Вакуленко. Тернопіль : ТДМУ, 2005.[с. 10-

15] 

2. Породько М.І. Фізична реабілітація і 

аутизм: [навч. посіб.] / М.І. Породько. – 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. – 53 с. [с. 7-13] 

3. «ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

(ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ)» 

URL: 

Завдання для самостійної роботи: 
Опрацювати теми (конспект): 

1. Історія лікувального застосування 

фізичних вправ та масажу. 

2. Види реабілітації, періоди та етапи 

реабілітації. 

Підготувати доповідь (до 3 стор.) на тему: 

https://ua.waykun.com/articles/masazh-ochej-dlja-vidnovlennja-zoru-metodiki-dlja.php
https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/768-fizichna-reabilitatsiya-ditej-z-porushennyam-slukhu
https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/768-fizichna-reabilitatsiya-ditej-z-porushennyam-slukhu
https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/768-fizichna-reabilitatsiya-ditej-z-porushennyam-slukhu


«Історія розвитку реабілітології як науки». 
Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

https://core.ac.uk/download/pdf/324229507.p

df (дата звернення: 13.02.2023) 

4. Історія медицини та реабілітології URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/ (дата звернення: 

13.02.2023) 

 

Тема № 2  Фізіотерапія. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Гідротерапія(прісна вода). 
2. Фізіотерапія при роботі з дітьми з 

особливими потребами. 
3. Механотерапія. 
4. Магнітотерапія. 
5. Лікування ультразвуком. 
6. Світлолікування. 
7. Бальнеотерапія(природно та штучно 

виготовлені мінеральні води). 

1. Фізична реабілітація: підручник / В. М 

Мухін. — 3-тє вид., переробл. та доповн. — 

К.: Олімп, л-ра, 2009. — 488 с: іл. [с. 70-

104] 

2. Вовкенич А. С. Вступ у фізичну 

реабілітацію (матеріал лекцій) : навч. 

посібник. Львів : Українські технології, 

2008. [с. 155-156] 

3. Механотерапія URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=VET4d8u

o-VI (дата звернення: 13.02.2023) 

4. «ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

(ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ)» 

URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/324229507.pd

f (дата звернення: 13.02.2023) 

5. «Проведення занять ЛФК з використанням 

інноваційних методів як ефективний спосіб 

фізичної реабілітації дітей з особливими 

освітніми потребами» URL: 

https://naurok.com.ua/provedennya-zanyat-lfk-

z-vikoristannyam-innovaciynih-metodiv-yak-

efektivniy-sposib-fizichno-reabilitaci-ditey-z-

osoblivimi-osvitnimi-potrebami-281279.html 

(дата звернення: 13.02.2023) 

Завдання для самостійної роботи: 
Опрацюйте теми (конспект): 

1. Класифікація лікувальних фізичних 
чинників. 

2. Природні фізичні чинники. 
3. Лікувальне харчування. 
4. Теплолікування (грязі (полоїди) та 

торф, глина, пісок, парафін, 

озокерит). 

Підготувати доповідь (до 3 стор.) на одну з 

тем: 

«Історія механотерапії» 

«Блокові механотерапевтичні апарати» 

«Маятникові механотерапевтичні 

апарати». 

Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

 

 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/324229507.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/324229507.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/3876/1/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VET4d8uo-VI
https://www.youtube.com/watch?v=VET4d8uo-VI
https://core.ac.uk/download/pdf/324229507.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/324229507.pdf
https://naurok.com.ua/provedennya-zanyat-lfk-z-vikoristannyam-innovaciynih-metodiv-yak-efektivniy-sposib-fizichno-reabilitaci-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-281279.html
https://naurok.com.ua/provedennya-zanyat-lfk-z-vikoristannyam-innovaciynih-metodiv-yak-efektivniy-sposib-fizichno-reabilitaci-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-281279.html
https://naurok.com.ua/provedennya-zanyat-lfk-z-vikoristannyam-innovaciynih-metodiv-yak-efektivniy-sposib-fizichno-reabilitaci-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-281279.html
https://naurok.com.ua/provedennya-zanyat-lfk-z-vikoristannyam-innovaciynih-metodiv-yak-efektivniy-sposib-fizichno-reabilitaci-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-281279.html


Тема № 3  Лікувальна фізична культура(ЛФК) у реабілітації дітей з психофізичними 

порушеннями. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Використання ЛФК в різних рухових 

режимах. 
2. Механізм лікувальної дії фізичних вправ. 
3. Загальні вимоги до проведення занять з 

ЛФК. 

1. Фізична реабілітація: підручник / В. М 

Мухін. — 3-тє вид., переробл. та доповн. — 

К.: Олімп, л-ра, 2009. — 488 с: іл. [c. 24-41] 

2. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ЗАСОБІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ URL: 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/15.pdf 

(дата звернення: 14.02.2023) 

3. ВПЛИВ ТА МЕХАНІЗМИ ЛІКУВАЛЬНОЇ 

ДІЇ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ URL: 

http://eprints.zu.edu.ua (дата звернення: 

14.02.2023) 

4. Основний терапевтичний метод ЛФК URL: 

https://studhosp.city.kharkov.ua/osnovnyj-

terapevtychnyj-metod-lfk/ (дата звернення: 

14.02.2023) 

Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати теми (конспект): 

1. Засоби та форми ЛФК. 
2. Періоди застосування ЛФК. 
3. Пасивна гімнастика. 

Розробити комплекс вправ для занять з ЛФК 

з дітьми з порушеннями психофізичного 

розвитку (нозологія за вибором студента). 

Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

 

Тема № 4  Масаж як основна форма оздоровчої реабілітації осіб з вадами психофізичного 

розвитку. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати теми (конспект): 

1. Анатомо-фізіологічні основи масажу. 
2. Загальні показання та протипоказання до 

застосування масажу. 
3. Гігієнічні вимоги до проведення масажу. 
4. Механізм лікувальної дії масажу.  
5. Вплив масажу на дітей з особливими 

потребами(залежно від захворювання). 

6. Історія лікувального застосування 
масажу. 

7. Вплив масажу на окремі системи 
організму. 

8. Форми і методи лікувального масажу. 
9. Різновиди масажу. 

Розробити методичні рекомендації для 

проведення масажу особам з особливими 

потребами (нозологія на вибір студента). 

Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

1. Осіпов В. М. Основи фізичної реабілітації: 

навчальний посібник (для студентів 

напряму підготовки 6.010203 «Здоров‘я 

людини»). Бердянськ: БДПУ, 2013. 225 с. 

2. Корольчук А.П. Масаж загальний і 

самомасаж: навчально-методичний 

посібник для студентів факультету 

фізичного виховання і спорту / А.П. 

Корольчук, А.С. Сулима – Вінниця: 2018. – 

124 с. 

3. Фізична реабілітація: підручник / В. М 

Мухін. — 3-тє вид., переробл. та доповн. — 

К.: Олімп, л-ра, 2009. — 488 с: іл. [c. 54-70] 

4. Історія застосування фізичних вправ та 

масажу URL: http://atocentr.sumy.ua/?p=8248 

(дата звернення: 14.02.2023) 

   

 

 

Тема № 5 Методика і техніка виконання основних прийомів масажу. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/15.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/12373/1/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20Microsoft_Word.pdf
https://studhosp.city.kharkov.ua/osnovnyj-terapevtychnyj-metod-lfk/
https://studhosp.city.kharkov.ua/osnovnyj-terapevtychnyj-metod-lfk/
http://atocentr.sumy.ua/?p=8248


Семінарське заняття (1 год.): 
1. Основні техніки масажу(поглажування, 

вижимання, розминання, потряхування, 

розтирання, активні і пасивні рухи з 

опором, ударні прийоми, струшування). 

2. Особливості застосування самомасажу. 

1. Основи фізичної реабілітації / Магльована 

Г.П. - Львів: Ліга-Прес, 2006.-148 с. [71-93] 

2. Корольчук А.П. Масаж загальний і 

самомасаж: навчально-методичний 

посібник для студентів факультету 

фізичного виховання і спорту / А.П. 

Корольчук, А.С. Сулима – Вінниця: 2018. – 

124 с. 

3. Тимрук-Скоропад К. А. Бас О. А. Курс 

лекцій з дисципліни «Масаж» URL: 

https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606

048/25149/1/4_(дата звернення: 14.02.2023) 

4. Особливості організації роботи 

реабілітаційних центрів в Україні URL: 

https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article

/view/301 (дата звернення: 14.02.2023) 

Завдання для самостійної роботи: 
Опрацюйте теми (конспект): 

1. Основні правила масажу. 
2. Загальні методичні вказівки щодо 

основних форм масажу. 
3. Помилки, що найчастіше зустрічаються 

при проведенні масажу. 

Підготувати повідомлення (до 3 стор.) на 
тему: «Особливості організації роботи 
реабілітаційних центрів в Україні». 
Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

 

Тема № 6 Масаж верхніх кінцівок та голови.    

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Масаж обличчя (масаж лоба, очної області, 
носа, щік, носо-губної складки, вушних 
раковин за показаннями). 

1. Основи масажу та самомасажу: навч. 

метод. посіб. / укл. С.В. Дарійчук. – 

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. –

184 с 

2. Основи фізичної реабілітації / 

Магльована Г.П. - Львів: Ліга-Прес, 

2006.-148 с. [71-93] 

3. Корольчук А.П. Масаж загальний і 

самомасаж: навчально-методичний 

посібник для студентів факультету 

фізичного виховання і спорту / А.П. 

Корольчук, А.С. Сулима – Вінниця: 2018. 

– 124 с. 

4. Психолого-соціальна реабілітація дітей з 

мовленнєвими порушенням URL: 

https://vseosvita.ua/library/psihologo-

socialna-reabilitacia-ditej-z-movlennevimi-

porusennam-461583.html (дата звернення: 

14.02.2023) 

Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати теми (конспект): 

1. Масаж голови, шиї та обличчя: показання 
та протипоказання, методичні вказівки. 

2. Масаж верхніх кінцівок: показання та 

протипоказання, методичні вказівки. 

Підготувати повідомлення (до 3 стор.) на 

тему: «Психологічна реабілітація осіб з 

вадами мовлення». 

Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

 

 

Тема № 7  Основні методи педагогічно-оздоровчої реабілітації осіб з мовленнєвими 

порушеннями. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Оздоровча реабілітація дітей із 
заїкуватістю. 

2. Оздоровча реабілітація дітей із дизартрією. 

1. Методичний посібник" Використання 

логопедичного масажу в корекції 

артикуляційних розладів." URL: 

https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/25149/1/4_%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6_4.pdf
https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/25149/1/4_%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6_4.pdf
https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/301
https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/301
https://vseosvita.ua/library/psihologo-socialna-reabilitacia-ditej-z-movlennevimi-porusennam-461583.html
https://vseosvita.ua/library/psihologo-socialna-reabilitacia-ditej-z-movlennevimi-porusennam-461583.html
https://vseosvita.ua/library/psihologo-socialna-reabilitacia-ditej-z-movlennevimi-porusennam-461583.html


Завдання для самостійної роботи: 
Опрацювати теми (конспект): 

1. Логопедичний масаж і лікувальна 
фізкультура в комплексній медико-
педагогічній системі реабілітації дітей, 
підлітків і дорослих з мовленнєвими 
порушеннями. 

2. Оздоровча реабілітація дітей з ринолалією 

та порушенням голосу. 

Дібрати вправи для проведення логопедичного 
масажу дітям з мовленнєвими порушеннями 
(порушення на вибір студента). 
Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

https://vseosvita.ua/library/metodicnij-

posibnik-vikoristanna-logopedicnogo-masazu-

v-korekcii-artikulacijnih-rozladiv-289391.html 

(дата звернення: 14.02.2023)  

2. Логопедичний масаж URL: 

https://perebus.com.ua/logopedichnij-masazh-

dlya-rozvitku-movi-vidi-instrumenti-texniki/ 

(дата звернення: 14.02.2023) 

3. Логопедична корекція мовленнєвого 

розвитку дітей із ринолалією URL: 

http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789

/25424/1/Gomenuk.pdf (дата звернення: 

14.02.2023) 

4. ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ПІДХОДУ В КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З 

ПОДОЛАННЯ ЗАЇКАННЯ В ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ URL:  

https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/1234

56789/4257/1/ilovepdf_com-105-108.pdf 

(дата звернення: 14.02.2023) 

5. Кравченко А. І., Мороз Л. В., Стахова Л. Л., 

Кравченко І. В. К66 Корекція дизартрії у 

дітей за допомогою акупресури (точкового 

масажу) / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз, Л. 

Л. Стахова, І. В. Кравченко – Суми : ФОП 

Цьома С. П., 2021. – 60 с 

 

Тема № 8  Сучасні методики в реабілітації дітей з мовленнєвими порушеннями. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Дельфінотерапія. 
2. Іпотерапія. 
3. Кольоротерапія 

1. Використання корекційних технологій у 

реабілітації дітей з комплексними 

порушеннями URL: 

https://otherreferats.allbest.ru/medicine/009528

97_0.html (дата звернення: 14.02.2023) 

2. Іпотерапія URL: 

http://www.medycyna.sm.gov.ua/index.php/uk

/955-ipopa (дата звернення: 14.02.2023) 

3. Кольоротерапія URL: http://nv-

imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%

A2.%D0%86.%D0%9F%D0%B0%D1%81%D

1%94%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0

%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0

%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%

90%D0%9F%D0%86%D0%AF.pdf (дата 

звернення: 14.02.2023) 

4. СИСТЕМА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ 

НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ URL: 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/03/SYSTEMA-

FIZYCHNOYI-REABILITATSIYI-DITEY-

STARSHOHO-DOSHKIL-NOHO-VIKU-IZ-

Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати теми (конспект): 

1. Авторські методики Шведової, Д’якової, 
Петьо, Війта-терапія, Бобат-терапія. 

2. Гімнастика для стимуляції мовленнєвих 

центрів. 

Підготувати доповідь (до 5 стор.) на одну з 

тем: 

«Основи застосування ароматерапії у 

фізичній реабілітації осіб з вадами 

мовлення» 

«Основи застосування фітотерапії у 

фізичній реабілітації осіб з вадами 

мовлення» 

«Основи застосування апітерапії у фізичній 

реабілітації осіб з вадами мовлення» 

«Основи застосування герудотерапії у 

фізичній реабілітації осіб з вадами 

мовлення» 

Терміни виконання: до завершення 

https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-vikoristanna-logopedicnogo-masazu-v-korekcii-artikulacijnih-rozladiv-289391.html
https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-vikoristanna-logopedicnogo-masazu-v-korekcii-artikulacijnih-rozladiv-289391.html
https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-vikoristanna-logopedicnogo-masazu-v-korekcii-artikulacijnih-rozladiv-289391.html
https://perebus.com.ua/logopedichnij-masazh-dlya-rozvitku-movi-vidi-instrumenti-texniki/
https://perebus.com.ua/logopedichnij-masazh-dlya-rozvitku-movi-vidi-instrumenti-texniki/
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25424/1/Gomenuk.pdf
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25424/1/Gomenuk.pdf
https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/4257/1/ilovepdf_com-105-108.pdf
https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/4257/1/ilovepdf_com-105-108.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/medicine/00952897_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/medicine/00952897_0.html
http://www.medycyna.sm.gov.ua/index.php/uk/955-ipopa
http://www.medycyna.sm.gov.ua/index.php/uk/955-ipopa
http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%A2.%D0%86.%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%94%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%86%D0%AF.pdf
http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%A2.%D0%86.%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%94%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%86%D0%AF.pdf
http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%A2.%D0%86.%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%94%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%86%D0%AF.pdf
http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%A2.%D0%86.%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%94%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%86%D0%AF.pdf
http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%A2.%D0%86.%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%94%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%86%D0%AF.pdf
http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%A2.%D0%86.%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%94%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%86%D0%AF.pdf
http://nv-imc.edukit.zt.ua/Files/downloadcenter/%D0%A2.%D0%86.%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%94%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%86%D0%AF.pdf
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/SYSTEMA-FIZYCHNOYI-REABILITATSIYI-DITEY-STARSHOHO-DOSHKIL-NOHO-VIKU-IZ-ZAHAL-NYM-NEDOROZVYNENNYAM-MOVLENNYA-.pdf
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/SYSTEMA-FIZYCHNOYI-REABILITATSIYI-DITEY-STARSHOHO-DOSHKIL-NOHO-VIKU-IZ-ZAHAL-NYM-NEDOROZVYNENNYAM-MOVLENNYA-.pdf
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/SYSTEMA-FIZYCHNOYI-REABILITATSIYI-DITEY-STARSHOHO-DOSHKIL-NOHO-VIKU-IZ-ZAHAL-NYM-NEDOROZVYNENNYAM-MOVLENNYA-.pdf
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/SYSTEMA-FIZYCHNOYI-REABILITATSIYI-DITEY-STARSHOHO-DOSHKIL-NOHO-VIKU-IZ-ZAHAL-NYM-NEDOROZVYNENNYAM-MOVLENNYA-.pdf


теоретичного навчання (тиждень). ZAHAL-NYM-NEDOROZVYNENNYAM-

MOVLENNYA-.pdf (дата звернення: 

14.02.2023) 

 

Тема № 9  Дихальні методики в оздоровленні дітей з порушеннями мовлення. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Семінарське заняття (1 год.): 
1. Методика Іванова. 

1. Метод Бутейка URL: 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-

48970731 (дата звернення: 14.02.2023) 

2. Дихальна гімнастика за методикою О. М. 

Стрельникової URL: 

https://krasnokutsk.irc.org.ua/news/09-56-28-

15-05-2020/  (дата звернення: 14.02.2023) 

3. Методика Іванова URL: https://xn--

80aa8ab.xn--j1amh/trenyvannia-dihannia-z-s-

%D1%96vanovy-naikrasha-profilaktika-

napadiv-pri-astmi (дата звернення: 

14.02.2023) 

Завдання для самостійної роботи: 
Опрацювати теми (конспект): 

1. Методика О. М. Стрельникової. 
2. Методика К. П. Бутейко. 

Дібрати вправи для проведення дихальної 
гімнастики з дітьми та дорослими. 
Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

 
Тема № 10-11 Фізична реабілітація дітей з порушенням сенсорних функцій та хворих на ДЦП. 

 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Форми занять фізичною культурою у 
шкільному віці. 

2. Фізичні методи відновлення фізичного 
здоров’я при вадах слуху. 

3. Особливості занять фізкультурою при 
міопії. 

4. Ступені порушення зору. 
5. Фізичні методи відновлення фізичного 

здоров’я при вадах зору. 
6. Форми дитячого церебрального паралічу та 

їх ускладнення. 
7. Етіопатогенетичні механізми виникнення 

ДЦП. 
8. Клінічні прояви дитячого церебрального 

паралічу. 
9. Показання та протипоказання к 

призначенню фізичних вправ при ДЦП. 

1. Теорія і методика адаптивної фізичної 

культури : навч.-метод. посібник для 

студентів / Н. А. Деделюк. – Луцьк : Вежа-

Друк, 2014. – 68 с. [с. 21-30] 

2. Медична та соціальна реабілітація : навч. 

посібник / За заг. ред. І. Р. Мисули, Л. О. 

Вакуленко. Тернопіль : ТДМУ, 2005.[с. 

303-313; с. 347-354] 

3. Борис Долинський, Божена Буховець, 

Олена Погорелова. Фізична терапія. 

Ерготерапія : навчальний посібник. Одеса: 

Університет Ушинського, 2022. 208 с 

4. Масаж очей URL: 

https://ua.waykun.com/articles/masazh-ochej-

dlja-vidnovlennja-zoru-metodiki-dlja.php 

(дата звернення: 14.02.2023) 

5. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ URL: 

https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferen

tsiji/768-fizichna-reabilitatsiya-ditej-z-

porushennyam-slukhu (дата звернення: 

14.02.2023) 

Завдання для самостійної роботи: 

Опрацювати теми (конспект): 
1. Стан розвитку рухової активності дітей з 

вадами слуху. 
2. Особливості лікувальної фізичної культури 

для осіб із порушеним слухом у різному віці. 
3. Масаж при порушеннях слуху. 
4. Основи реабілітації осіб з вадами слуху та 

мовлення. 
5. Стан фізичного розвитку осіб різного віку з 

вадами зору. 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/SYSTEMA-FIZYCHNOYI-REABILITATSIYI-DITEY-STARSHOHO-DOSHKIL-NOHO-VIKU-IZ-ZAHAL-NYM-NEDOROZVYNENNYAM-MOVLENNYA-.pdf
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/SYSTEMA-FIZYCHNOYI-REABILITATSIYI-DITEY-STARSHOHO-DOSHKIL-NOHO-VIKU-IZ-ZAHAL-NYM-NEDOROZVYNENNYAM-MOVLENNYA-.pdf
https://www.bbc.com/ukrainian/features-48970731
https://www.bbc.com/ukrainian/features-48970731
https://krasnokutsk.irc.org.ua/news/09-56-28-15-05-2020/
https://krasnokutsk.irc.org.ua/news/09-56-28-15-05-2020/
https://мама.укр/trenyvannia-dihannia-z-s-%D1%96vanovy-naikrasha-profilaktika-napadiv-pri-astmi
https://мама.укр/trenyvannia-dihannia-z-s-%D1%96vanovy-naikrasha-profilaktika-napadiv-pri-astmi
https://мама.укр/trenyvannia-dihannia-z-s-%D1%96vanovy-naikrasha-profilaktika-napadiv-pri-astmi
https://мама.укр/trenyvannia-dihannia-z-s-%D1%96vanovy-naikrasha-profilaktika-napadiv-pri-astmi
https://ua.waykun.com/articles/masazh-ochej-dlja-vidnovlennja-zoru-metodiki-dlja.php
https://ua.waykun.com/articles/masazh-ochej-dlja-vidnovlennja-zoru-metodiki-dlja.php
https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/768-fizichna-reabilitatsiya-ditej-z-porushennyam-slukhu
https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/768-fizichna-reabilitatsiya-ditej-z-porushennyam-slukhu
https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/768-fizichna-reabilitatsiya-ditej-z-porushennyam-slukhu


6. Особливості лікувальної фізичної культури 
для осіб із порушеним зором у різному віці. 

7. Причини інвалідності по зору. 
8. Завдання, мета і принципи фізичної 

реабілітації при захворюваннях зорового 
аналізатору. 

9. Масаж при порушеннях зору. 
10. Загальна характеристика методів ЛФК 

при ДЦП. 
11. Клініко-фізіологічне обґрунтування 

лікувального застосування фізичних вправ 
при ДЦП. 

12. Механізм дії фізичних вправ. 
13. Реабілітаційні програми і методики для 

дітей, хворих на ДЦП. 
14. Диспансерний нагляд х хворими на ДЦП. 
Дібрати вправи для відновлювального 
лікування дітей з порушеннями сенсорних 
функцій та хворих на ДЦП. 
Терміни виконання: до завершення 

теоретичного навчання (тиждень). 

 

6. Політика курсу 

Студенти обов’язково відвідують навчальні заняття відповідно до розкладу занять. 

Пропуски занять з поважних причин, що підтверджені документально, можуть бути відпрацьовані 

протягом двох тижнів. Присутність на проміжному контролі – обов’язкова. У випадку відсутності за 

поважних причин – назначається додатковий час для складання модульної контрольної роботи 

(«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в 

ІДГУ»). 

Політика академічної доброчесності 

Навчальна траєкторія повинна скеровуватись відповідно до  «Кодексу академічної 

доброчесності ІДГУ». Списування студентів під час проведення модульної контрольної роботи є 

недопустимою та заслуговує  негативної оцінки. 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю: модульна контрольна робота.  

Зразок модульної контрольної роботи 

Варіант 1.  

1. Завдання, мета і принципи реабілітації. 

2. Логопедичний масаж і лікувальна фізкультура в комплексній медико-педагогічній системі 

реабілітації осіб з мовленнєвими порушеннями. 

3. Фізичні методи відновлення фізичного здоров’я при вадах зору. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Критерії оцінювання результатів навчання 

8.1. 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 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 не зараховано 



1-25 

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) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

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 

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. 

 



 


