
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни 

ЛФК у спец.мед. групах 32вл 

Ст. викладач Бітко С.М. 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

17.03.2020 12.30-

13.50 

Лекція 

Лікувальна 

фізкультура в 

спеціальних 

медичних 

групах 

sbitko1927

@gmail.co

m 

Або 

телефоно

м 

099014309

6 

Лекція 

1.17.03.2020Лікувально-

педагогічний контроль в 

Лікувальному фізичному 

вихованні   

Питання 

1. Вивчити зміст корекційно-

реабілітаційної програми, її 

мету, завдання, засоби.  

2. Визначити значущість 

лікувально-педагогічного 

контролю.  

Види лікувально-

педагогічного контролю 

контролю. 

Лекція 2. 24.03.2020 

Психологічний і соціальний 

зміст лікувального фізичного 

виховання 

1. Основні визначення  

лікувального фізичного 

Питання до Самоконтролю 

Консультації по пошті – 

sbitko1927@gmail.com 

Або телефоном 0990143096 

З 10 до 17-00 

1. ЛФК в спец.мед. групах 

школярів з вадами слуху, зору 

та мовлення. 

2. ЛФК в спец.мед. групах осіб з 

порушенням інтелектуального 

розвитку. 

3. ЛФК в спец.мед. групах осіб 

при ДЦП, після ампутації 

кінцівок та вражень спинного 

мозку. 

4. Історія процесу інтеграції людей 

з особливими потребами до 

суспільства. 

5. Дати визначення загальних і 
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З 10 до 17-

00 

 

 

виховання, мету і 

завдання, засоби, методи і 

форми ЛФК в спец.мед. 

групах дошкільників як 

напрямок науки, що 

вивчає аспекти фізичного 

виховання дітей з 

відхиленнями в 

фізичному стані. 

2. Ознайомитись з 

класифікацією та 

характеристикою 

технологій фізкультурно-

спортивної діяльності (2 

год.). 

3. Скласти уявлення про 

технології лікувальго 

фізіотерапевтичній 

діяльності як учбово-

педагогічну та наукову 

дисципліну. Вміти 

доповісти  

Лекція 3 31.03.2020 Методика 

ЛФК у дітей з вадами слуху, 

зору та розумовими 

відхиленнями  

1. Вивчити особливості 

психічного розвитку 

дітей з розумовою 

специфічних завдань 

адаптивного фізичного 

виховання. 

6. Охарактеризувати спеціальні 

принципи. 

7. Розкрити зміст спеціальних 

принципів, які 

використовуються в АФВ. 

8. Перелічіть основні завдання і 

методи АФВ. 

9. Які основні проблеми 

вирішуються у процесі АФВ. 

10. Розкрити роль мікросоціума для 

виховання, розвитку і освіти 

дітей- інвалідів шкільного віку. 

11. Перелічити основні форми 

занять з АФВ. 

12. Вимоги до вихователя з 

адаптивного фізичного 

виховання. 

13. Чому корекційно-розвиваюче 

спрямування є основою в АФВ? 

14. Методика і організація рухливих 

ігор з дітьми які мають 

порушення зору. 

15. Завдання та методика АФВ дітей 

шкільного віку з порушеннями 

зору. 

16. Корекційна спрямованість АФВ. 

17. Методика корекції рухових 

порушень глухих дітей.  

18. Методика початкового навчання 



відсталістю, вадами 

слуху та зору (1 год.). 

2. Знайти в літературі та 

законспектувати 

"Характеристику дітей 

з порушеннями зору" 

та «зорові дисфункції 

у дітей» . 

3. Підібрати рухливі ігри 

для дітей старшого 

дошкільного віку з 

порушеннями зору . 

4. Підготовка конспектів 

занять для інвалідів 

різних вікових груп з 

порушеннями слуху. 

Розробка фрагменту 

робочого плану занять 

з фізичної культури . 

Підготовка конспектів занять 

для інвалідів різних вікових 

груп з порушеннями 

мовлення. Розробка фрагменту 

робочого плану занять з 

фізичної культури . 

 

плаванню дітей з ослабленим 

слухом. 

19. Завдання та методика АФВ 

дітей шкільного віку з вадами 

мовлення.Вивчити лекційний 

матеріал та підготувати 

змістовну доповідь щодо 

корекційно-розвиваючого 

напрямку педагогічних впливів 

як основи методики ЛФВ (5 

год). 

20. 2.Надати характеристику 

спеціальним заняттям 

корекційно-розвиваючого 

напрямку (5 год.). 

 

 

 

Зайти на електронну пошту перечитати, 

опрацювати лекцію. В зазначений час 

задати запитання викладачу 

 


