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         Д91 

 

 

Владислав Вікторович Дичко : (до 55-річчя від дня народження) : 

біобібліогрфічний покажчик / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донбас. 

держ. пед. ун-т» ; упоряд. : О. М. Золотарьова ; наук. ред. Н. І. Кочукова ; 

ред. О. А. Денисова ; відп. за вип. В. С. Качина. – Слов’янськ : [б.в], 2021. – 

54 с. – (Сер. «Біобібліографія вчених ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» ; вип. 9). 

 

 

 

Дев’ятий випуск біобліографічного покажчика із серії «Біобібліографія 

вчених ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

присвячено доктору біологічних наук, професору, зав. кафедри фізичної 

терапії, фізичного виховання та біології Владиславу Вікторовичу Дичку.  

У виданні представлена бібліографія праць науковця (1994–2021 рр.), 

публікацій про його життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність. 

Наукова школа професора представлена бібліографічними описами 

авторефератів дисертації наукового ступеня доктора медичних наук та  

авторефератів наукового ступеня кандидатів біологічних та медичних наук, 

виконаних під його науковим керівництвом та консультуванням. 

 Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, здобувачам 

вищої освіти, бібліотечним працівниками та всім, хто цікавиться питаннями 

фізичного виховання, патологічної фізіології та медицини. 
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Від упорядників 

 
 Дев’ятий випуск покажчика серії «Біобібліографія вчених ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» присвячено доктору 

біологічних наук, професору кафедри фізичної терапії, фізичного виховання 

та біології Владиславу Вікторовичу Дичку з нагоди 55-річного ювілею. 

 У покажчику подано бібліографію праць науковця, які були 

надруковані впродовж майже 30-ти років науково-педагогічної діяльності, 

серед яких: монографії, навчально-методичні посібники, статті в наукових 

збірниках і журналах, матеріали конференцій, дисертації та автореферати 

дисертацій. Пропоноване видання містить також бібліографічний опис 

наукових праць представників наукової школи професора, публікацій про 

його життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність. 

Структура покажчика: передмова (від упорядників), вступна стаття 

«Біографічний нарис», основні дати життя й діяльності та три основні 

розділи. 

 Розділ І. Праці В. В. Дичка 

 Містить бібліографічні описи праць ученого, розміщені за прямою 

хронологією з відокремленням років видання, а в межах року – за видами 

документів: книги і брошури, статті зі збірників наукових праць, матеріалів 

наукових конференцій та періодичних видань й автореферати дисертацій. 

 Розділ ІІ. Наукова школа професора В. В. Дичка 

 Містить бібліографічні описи авторефератів дисертацій на здобуття 

наукових ступенів доктора й кандидатів наук, виконаних під науковим 

керівництвом та консультуванням професора. Матеріал сгруповано за 

прямою хронологією. 

 Розділ ІІІ. Література про життєвий шлях та науково-педагогічну 

діяльність 

Містить бібліографічні описи публікацій, які висвітлюють життєвий та 

творчий шлях професора. Бібліографію подано за прізвищами авторів та 

назвами, розташованими в алфавітному порядку. 

 Бібліографічні описи в покажчику мають суцільну нумерацію в усіх 

розділах, бібліографічні описи документів певного виду згруповано за 

зведеним українсько-російським алфавітом, далі латиницею. 

 Допоміжний апарат містить: 

- іменний покажчик прізвищ авторів, співавторів, упорядників, 

редакторів та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних 

описах; 

- алфавітний покажчик назв праць В. В. Дичка. 

Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено згідно з чинними 

державними стандартами України. Джерелами відбору документів були 

фонди бібліотеки ДДПУ, електронні каталоги провідних бібліотек, 

матеріали, надані вченим та кафедрою фізичної терапії, фізичного виховання  
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та біології. Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, було 

переглянуто de visu. 

 Видання адресоване науково-педагогічним працівникам, здобувачам 

вищої освіти, бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться питаннями 

сучасної біології, медицини, фізичної терапії та фізичного виховання. 
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БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 

 

Дичко Владислав Вікторович народився 28 жовтня 1966 року в місті 

Комсомольське Донецької області. У 1991 році закінчив факультет фізичного 

виховання Слов’янського державного педагогічного інституту і два роки 

працював учителем фізичної культури Слов’янського 

сільськогосподарського технікуму Донецької області. 

1993 року Дичко В.В. став асистентом кафедри теоретичних та медико-

біологічних основ фізичного виховання Слов’янського державного 

педагогічного інституту і вступив до очної цільової аспірантури СДПІ, яку 

успішно закінчив у 1996 році. До 2001 року працював асистентом, а згодом – 

старшим викладачем кафедри методики викладання спортивно-педагогічних 

дисциплін. 

Активно проводячи наукову роботу, 12 жовтня 2000 року на 

спеціалізованій вченій раді Південноукраїнського державного педагогічного 

університету ім. К.Д. Ушинського успішно захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – 

корекційна педагогіка за темою «Формування рухових дій у молодших 

школярів з порушенням зору». 

У 2002 році Владислав Вікторович обійняв посаду завідувача кафедри, 

що кілька разів змінювала назву і нині є кафедрою фізичної терапії, 

фізичного виховання та біології під керівництвом професора В.В. Дичка.  

З 2003 до 2010 року Владислав Вікторович Дичко працював деканом 

дефектологічного факультету СДПУ. 

2009 року він захистив докторську дисертацію у Луганському 

державному медичному університеті МОЗ України за спеціальністю 

14.03.04 – патологічна фізіологія (222 Медицина) за темою: «Оптимізація 

розвитку психомоторики у сліпих та слабозорих дітей віком 7–17 років з 

урахуванням їх психофізичного статусу». 17 травня 2012 року Дичку В.В. 

присвоєне вчене звання професора кафедри фізичного виховання. 

З 2014 року професор Дичко є членом спеціалізованої вченої ради 

Д 29.600.02 із захисту дисертацій зі спеціальності 14.03.04 – патологічна 

фізіологія при ДЗ «Луганський державний медичний університет»; а також є 

членом спеціалізованої вченої ради за фахом «Анатомія» при Державному 

закладі «Луганський державний медичний університет» (м. Рубіжне) і 

членом постійної спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій зі 

спеціальності 14.03.04 – патологічна фізіологія СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 

Вчений входить до редакційних колегій численних журналів і збірників 

наукових праць в Україні і за кордоном. 

Владистав Вікторович обстоює думку про необхідність безперервного 

розвитку як людської особистості, що підкріплює власним прикладом, так і 

науки, техніки та освіти. Саме він зробив значний внесок у розширення кола 

спеціальностей, за якими ведеться підготовка здобувачів у ДВНЗ «ДДПУ», 

започаткувавши разом зі співробітниками кафедри, якою керує, нові для 
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нашого регіону освітні програми «Фізична терапія, ерготерапія» 

бакалаврського рівня та «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» 

бакалаврського та магістерського рівнів.  

У листопаді 2015 року Дичко В. В. ініціював проведення кафедрою 

фізичної терапії, фізичного виховання та біології (ФТФВБ) щорічної 

Міжнародної заочної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

фізичного виховання та здоров’я людини» та видання однойменної збірки 

наукових праць, відповідальним редактором якої є і дотепер. 

Також з ініціативи Владислава Вікторовича щороку кафедра ФТФВБ 

проводить Регіональний фестиваль культури і спорту з міжнародною участю 

«Разом ми зможемо більше» серед людей з інвалідністю, а також 

викладацького та студентського складу ДВНЗ «ДДПУ». 

 Під керівництвом проф. Дичка В. В. в університеті діє науково-

дослідна Лабораторія функціональної і психофізіологічної діагностики 

різних груп населення та оздоровчо-реабілітаційних технологій, де викладачі 

кафедри ФТФВБ працюють над колективними науковими темами:  

1. «Вивчення адаптаційних реакцій організму, що формуються під впливом 

різноманітних факторів природи та суспільства» (державний реєстраційний 

номер 0115U003314).  

2. «Оптимізація фізичного виховання студентів на засадах програмованого 

підходу».  

 Результати досліджень НПП оформлені у вигляді патентів на корисні 

моделі, монографій, навчальних посібників, наукових статей, методичних 

розробок, науково-методичних доповідей. 

Професор В. В. Дичко і викладачі очолюваної ним кафедри регулярно 

беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях у ЗВО 

України, Білорусі, Болгарії, Казахстану, Киргизії, Польщі, підтримують 

наукові зв’язки з багатьма науковими установами в Україні та за її межами. 

 Дичко Владислав Вікторович виплекав плеяду учнів-науковців. Під 

його керівництвом захищено 4 кандидатські і 1 докторська дисертація. 

Завдяки сучасному педагогічному підходу до навчально-тренувального 

процесу у стінах педагогічного інституту, а нині університету Дичком В. В. 

було підготовлено велику кількість студентів-спортсменів високого класу. 

 З 2002 по 2012 рік Дичко В. В. був старшим тренером футзальної 

команди університету, яка стала чемпіоном української студентської ліги 

2006 року; чемпіоном VІІІ та ІХ літніх Універсіад Донецької області з 

футзалу (2007, 2009 рр.); чемпіоном зональних змагань Універсіади України 

2007 року; бронзовим призером (1 ліга) чемпіонату України серед 

професійних клубів 2008 року; чемпіоном ІХ літньої Універсіади зони 

України з футзалу 2009 року; чемпіоном України 2010 року; бронзовим 

призером Чемпіонату Європи серед університетів 2010 року в м. Загреб 

(Хорватія); бронзовим призером чемпіонату України серед студентів 2011 

року. 
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За вагомий внесок у справу підготовки педагогічних кадрів і плідну 

науково-педагогічну діяльність професора Дичка В. В. відзначено 

численними нагородами: 

Грамотою Верховної Ради України; 

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України;  

знаком «Відмінник освіти»;  

Листом подяки Донецької облдержадміністрації; 

Листом подяки Управління з питань фізичної культури і спорту 

Донецької обласної державної адміністрації.  

Дичко В. В. є членом громадського об’єднання «Спілка освітян 

України». 

 Професор має 195 наукових робіт, з них: публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus – 3, 

Web of Science – 1; 2 патенти на винахід, 1 раціоналізаторську пропозицію, 

11 навчальних посібників; 8 монографій; 60 фахових статей; 95 наукових 

статей, 5 випусків методичних рекомендацій.  

 Колеги й учні щиро вітають Владислава Вікторовича з ювілеєм, 

бажають йому міцного здоров’я, натхнення у творчості, нових звершень у 

науці, довгого і щасливого життя. 

 

Колектив кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології 
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Основні дати життя та діяльності  

 
1966 р., 28 жовтня – народився у м. Комсомольське Донецької області. 

1973–1983 рр. – навчання у школі 

1984–1986 – військова служба  

1986–1991 рр. – навчання на факультеті фізичного виховання 

Слов’янського державного педагогічного інституту. 

1991–1993 рр. – працює вчителем фізичної культури у Слов’янському 

сільскогосподарському технікумі. 

1993 р. – прийнятий на посаду асистента кафедри теоретичних та медико-

біологічних основ фізичного виховання СДПУ. 

1993–1996 рр. – навчання в аспірантурі СДПУ. 

З 01.09.1997 по 31.08.2001 рр. – асистент кафедри методики викладання 

спортивно-педагогічних дисциплін. 

З 13.01.2002 р. – старший викладач цієї кафедри. 

2000 р., 12 жовтня захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 «Корекційна 

педагогіка» за темою «Формування рухових дій у молодших школярів з 

порушенням зору». 

З 14.01.2002 р. завідувач кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та 

біології. 

З 03.09.2003 р. по 01.01.2004 р. – в.о. декана дефектологічного факультету. 

З 02.01. 2004 р. по 06.12.2010 р. – декан дефектологічного факультету. 

2009 р – захистив докторську дисертацію у Луганському державному 

медичному університеті МОЗ України за спеціальністю 14.03.04 

«Патологічна фізіологія» за темою «Оптимізація розвитку психомоторики 

у сліпих та слабкозорих дітей віком 7–17 років з урахування їх 

психофізичного статусу». 

2012 р., 17 травня – присвоєно вчене звання професора кафедри фізичного 

виховання. 

З 2008 р. по 2017 р. під його керівництвом захищено 4 дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук; був науковим 

консультантом на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук.  

2013 р. – ініціював відкриття аспірантури за спеціальністю 13.00.02 – 

теорія і методика (фізична культура, здоров’я людини) при ДВНЗ 

«ДДПУ». 

З 2014 р. – член спеціалізованої Вченої ради з захисту дисертацій зі 

спеціальності 14.03.04 – патологічна фізіологія при Державному закладі 

«Луганський державний медичний університет». 

З 2016 р. – член редакційної колегії журналу «Загальна патологія», який 

видається на базі ДЗ «Луганський державний медичний університет», 

м. Рубіжне.  

2016 р. – увійшов до складу редакційної колегії збірника наукових праць 

«Професіоналізм педагога: теоретичні і практичні аспекти» ДВНЗ 
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«ДДПУ», м. Слов’янськ, а також редакційної колегії наукового журналу 

Europska veda: Vedecky casopis; Podhajska («Європейська наука»: науковий 

журнал), Словаччина. 

За вагомий внесок у справу підготовки педагогічних кадрів і плідну 

науково-педагогічну діяльність професора В. В. Дичка відзначено такими 

нагородами: 

- Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України;  

- знаком «Відмінник освіти»;  

- Листом подяки Донецької облдержадміністрації; 

- Листом подяки Управління з питань фізичної культури і спорту 

Донецької обласної державної адміністрації;  

- Грамотою Верховної Ради України. 

- Почесна грамота Національної Академії Наук України.  

- Відзнака Національної Федерації Вчених. Національне визнання 

«Науковець року». 

Професор Дичко Владислав Вікторович займається як 

професіональною, так і громадською діяльністю. Він є членом 

громадського об’єднання «Спілки освітян України». 
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Розділ І. Праці В. В. Дичка 
 

1994 

1. Оптимізація індивідуально-диференційованого підходу до дітей з 

глибоким порушенням зору в умовах корекційного навчання рухових 

дій професійно-побутового змісту / В. Г. Григоренко, 

В. М. Пристинський,  В. В. Дичко // Інтеграція аномальної дитини в 

сучасній системі соціальних відносин : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф., 2–3 лист. 1994 р. – Київ, 1994. – С. 22–26. 

 

2. Психолого-педагогические аспекты формирования двигательных 

структур в практике физического совершенствования человека / 

В. Г. Григоренко, В. Д. Нотченко, В. В. Дычко // Вопросы 

совершенствования учебно-воспитательной работы в школе и вузе : сб. 

науч. ст. – Славянск, 1994. – С. 160–169. 

 

3. Теоретические и практические аспекты дифференциально-

интегрального подхода в организации физической реабилитации 

инвалидов / В. Г. Григоренко, В. С. Луценко, Т. Л. Лактюшина, 

В. В. Дычко // Вопросы совершенствования учебно-воспитательной 

работы в школе и вузе : сб. науч. ст. – Славянск, 1994. – С. 176–188. 

 

1995 

4. Физическая и социальная адаптация молодых инвалидов средствами 

физической культуры и спорта / В. В. Дычко // Молодежь на пороге ІІІ 

тысячелетия: поиск приоритетов : науч.-практ. молодеж. конф. – 

Одесса, 1995. – С. 27–29. 

 

1996 

5. Методичні основи використання тренажерних систем у фізичному 

вихованні та корекційній роботі з учнями загальноосвітніх шкіл : 

метод. рекомендації / В. Г. Григоренко, В. В. Дичко. – Слов’янськ : 

СДПІ, 1996. – 24 с. 

 

6. Валеологічні аспекти соціальної та фізичної реабілітації школярів з 

глибоким порушенням зору / В. В. Дичко // Актуальні проблеми 

валеологічної освіти в навчальних закладах України : матеріали наук.-

практ. конф. – Кіровоград, 1996. – С. 56–60. 

 

7. Структура концептуальной модели мотивационного дифференциально-

интегрального обучения двигательным действиям профессионально-

бытового характера школьников с глубоким нарушением зрения / 
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В. В. Дычко // Фізична культура та здоровий спосіб життя : зб. наук. пр. 

– Вінниця, 1996. – С. 63–67. 

 

 

1997 

8. Теоретичні та методичні аспекти системного підходу в підготовці 

вчителів фізичного виховання, дефектологів та вихователів дошкільних 

закладів : навч. посіб. / В. В. Дичко. – Київ : Ін-т системних досліджень, 

1997. – 169 с. 

 

1998 

9. Теоретичні і методичні основи корекційного навчання руховим діям 

школярів з порушенням зору / В. Г. Григоренко, В. В. Дичко // 

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 

виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. Ермакова С. С. – Харків, 

1998. – № 2. – С. 17–19. 

 

1999 

10. Оптимізація корекційного навчання руховим діям на основі 

цілеспрямованого розвитку у школярів з порушенням зору точності 

контролю і самоконтролю / В. Г. Григоренко, В. В. Дичко // 

Физическое воспитание студентов творческих cпециальностей : сб. 

науч. тр. / под ред. Ермакова С. С. – Харьков, 1999. – № 1. – С. 14–17. 

 

11. Психолого-педагогічне обґрунтування ефективності методики 

оптимізації корекційного навчання рухових дій на основі 

цілеспрямованого розвитку точності руху у школярів з порушеннями 

зору / В. В. Дичко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні 

проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. – Харків, 1999. – 

№ 3. – С. 8–11. 

 

12. Удосконалення підготовки вчителя фізичної культури на основі 

цілеспрямованого розвитку професійно-педагогічної мотивації / 

В. Г. Григоренко, В. М. Пристинський, Т. М. Пристинська, 

А. Є. Анісімов, В. В. Дичко, Т. А. Євтухова // Педагогіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. 

пр. – Харків, 1999. – № 8. – С. 3–4. 

 

2000 

 

13. Вікові закономірності сенсорного забезпечення прояви точності і 

зв’язок з оцінно-контрольними діями у молодших школярів з 

порушенням зору / В. В. Дичко // Науковий вісник Південноукр. держ. 

пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2000. – Вип. 7–

8. – С. 73–78. 
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14. Експериментально-корекційне навчання рухових дій школярів з 

порушенням зору / В. В. Дичко // Науковий вісник Південноукр. держ. 

пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2000. – Вип. 5–

6. – С. 41–45. 

 

15. Методика цілеспрямованого формування точності рухів у процесі 

корекційного навчання сліпих школярів / В. В. Дичко // Науковий 

вісник Південноукр.держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : зб. 

наук. пр. – Одеса, 2000. – Вип. 9–10. – С. 55–61. 

 

16. Оптимізація корекційного навчання рухових дій у школярів з 

порушенням зору / В. В. Дичко // Педагогіка, психологія та медико-

біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. 

Харків, 2000. – № 8. – С. 62–66.  

 

17. Словесні інструкції як фактор моделювання рухових дій у фізичній та 

соціальній реабілітації школярів з порушенням зору / В. В. Дичко // 

Науковий вісник Південноукр. держ. пед. ун.ту ім. К. Д. Ушинського : 

зб. наук. пр. – Одеса, 2000. – Вип. 5–6. – С. 11–13.  

 

18. Удосконалення підготовки вчителя фізичної культури на основі 

цілеспрямованого розвитку професійно-педагогічної мотивації / 

В. В. Дичко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. - Харків, 2000. – № 8. – 

С. 62–66.  

 

19. Формування рухових дій у молодших школярів з порушеннями зору : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / Дичко 

Владислав Вікторович ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. 

Ушинського. – Одеса, 2000. – 206 арк.  

 

20. Формування рухових дій у молодших школярів з порушеннями зору : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / 

В. В. Дичко ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – 

Одеса, 2000. – 19 с. 

 

2001 

21. Психолого-педагогические и медико-биологические факторы 

оптимизации физического воспитания школьников (норма и патология) 

: учеб. пособие. / В. Г. Григоренко, К. С. Кузин, В. Г. Пятак, 

В. В. Дычко, О. Н. Олейник ; Мин-во образования Украины, Славян. 

гос. пед. ин-т, Бердян. ин-т предпринимательства. – Бердянск : Модем, 

2001. – 87 с. 
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2002 

22. Методика цілеспрямованого формування точності, контролю і 

самоконтролю у сліпих школярів в процесі корекційного фізичного 

виховання : навч. посіб. / В. В. Дичко. – Слов’янськ : СДПУ, 2002. – 

48 с. 

 

23. Профессионально-педагогическая мотивация студентов высших 

педагогических учебных заведений : учеб. пособие / В. В. Дычко. – 

Бердянск : Модем, 2002. – 191 с. 

 

24. Словесні інструкції як фактор моделювання рухових дій у фізичній та 

соціальній реабілітації школярів з порушеннями зору / В. В. Дичко // 

Науковий вісник Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : 

зб. наук. пр. – Одеса, 2002. – Вип. 4–5. – С. 121–126. 

 

25. Формування оцінно-контрольних дій у сліпих школярів на уроках 

фізкультури / В. В. Дичко // Науковий вісник Південноукр. держ. пед. 

ун-ту ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – Одеса, 2002. – Вип. 4–5. – 

С. 129–132. 

 

2003 

26. Профессионально-педагогическая мотивация и методические подходы 

к её формированию : учеб. пособие / В. В Дычко. – Бердянськ : Модем, 

2003. – 148 с. 

 

27. Диференційований підхід до дітей з глибокими вадами зору при 

корекційному навчанні точності рухів, контролю і самоконтролю на 

уроках фізичної культури / В. В. Дичко // Гуманізація навчально-

виховного процесу : наук.-метод. зб. – Слов’янськ, 2003. – Вип. 19. – С. 

339–341. 

 

28. Корекційні рухові дії у фізичній реабілітації школярів з порушеннями 

зору / В. В. Дичко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні 

проблеми фізичного виховання і спорту. – 2003. – № 3. – С. 67–74. 

 

2004 

29. Вікові закономірності сенсорного забезпечення прояву точності руху і 

їх зв’язок з самоконтролем у школярів з порушенням зору / В. В. Дичко 

// Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у 

спеціальній школі : наук.-метод. зб. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 218–

221. 

 

2005 

30. Методика формування точності, контролю і самоконтролю у сліпих 

школярів у процесі корекційного фізичного виховання : навч. посіб. / 
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Владислав Дичко ; Півден. наук. центр АПН України. – Одеса : ПНЦ 

АПН України – М. П. Черкасов, 2005. – 83 с. 

 

31. Корекційне навчання руховим діям молодших школярів з 

порушеннями зору / В. В. Дичко // Теорія і практика навчання і 

виховання дітей з обмеженими фізичними і психічними 

можливостями : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: інноваційний 

підхід, (м. Полтава, 6–8 жовт. 2005 р.). – Полтава, 2005. – С. 41–49. 

 

2006 

32. Оптимізація корекційного навчання рухових дій на основі 

цілеспрямованого розвитку в молодших школярів з порушенням зору 

точності рухів, контролю і самоконтролю : монографія / В. В. Дичко ; 

Академія пед. наук України, Півден. наук. центр АПН України. – 

Одеса : ПНЦ АПН України ; СВД М. П. Черкасов, 2006. – 143 с.  

 

33. Рухові дії молодших школярів з порушеннями зору на основі 

корекційного навчання точності, контролю та самоконтролю / 

В. В.Дичко // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. 

зб. (Спецвип.) : матеріали наук.-практ. конф. «Валеологічна культура 

особистості – джерело здоров’я», (м. Слов’янськ, 19–21 жовт. 2006 р.) / 

за заг. ред. В. І. Сипченка / М-во освіти і науки України, Слов’ян. держ. 

пед. ун-т. – Слов’янськ, 2006. – С. 49–57. 

 

34. Теоретичні та методичні засади розвитку психомоторики у сліпих та 

слабозорих школярів засобами фізичного виховання / В. В. Дичко // 

Актуальні проблеми спеціальної психології та педагогіки : зб. наук. пр. 

– Херсон, 2006. – С. 47–54. 

 

2007 

35. Педагогічні засади корекційного навчання рухових дій школярів з 

порушенням зору : навч. посіб. / В. В. Дичко. – Київ : Видав-полігр. 

центр Акад. муніцип. упр., 2007. – 154 с.  

 

36. Корекційні методи розвитку психофізичних якостей у дітей з вадами 

зору засобами фізичного виховання / В. В. Дичко // Загальна патологія 

та патологічна фізіологія. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 74–78. 

 

37. Оцінка психомоторних і психофізичних реакцій сліпих та слабозорих 

дітей / В. В. Дичко // Загальна патологія та патологічна фізіологія. - 

2007. – Т. 2, № 4 (додаток). – С. 21–24. 

 

38. Теоретичні та методичні засади розвитку психомоторики у сліпих та 

слабозорих школярів засобами фізичного виховання / В. В. Дичко // 

Актуальні проблеми спеціальної психології та педагогіки : зб. наук. пр. 
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/ М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т, Ін-т 

природознавства. – Херсон, 2007. – С. 72–78. 

 

2008 

39. Вікові закономірності сенсорного забезпечення прояву точності рухів у 

сліпих та слабкозорих дітей / В. В. Дичко // Загальна патологія та 

патологічна фізіологія. – 2008. – Т. 3, № 2. – С. 92–97. 

 

40. Методи діагностики порушень психомоторної реакції у сліпих та 

слабкозорих дітей / В. В. Дичко // Спорт, духовність, гуманізм : 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Донецьк, жовт. 2008 р.). – 

Донецьк, 2008. – С. 9–17. 

 

41. Методи психодіагностики порушень психомоторних реакцій у сліпих 

та слабкозорих дітей / В. В. Дичко // Педагогіка, психологія та медико-

біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. монографія / 
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психомоторного статуса слепих и слабовидящих детей в возрасте 7–17 

лет / В. В. Дычко, Д. В. Дычко // Здоровье для всех : сб. ст. V 
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