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1. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОТЯГОМ 

2016 р. 
 

№ Наукова тема, 

реєстраційний номер,  

термін виконання, 

відповідальні 

Короткий опис результатів  

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

 «Корекційно-

компенсаторна складова 

інтеграції дитини з 

особливими освітніми 

потребами в соціальне 

середовище» 

Вересень-жовтень 2016 р., 

відповідальна: Луцько К.В., 

доцент кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

На теоретико-методологічному рівні  
Розроблено базові теоретико-методологічні засади системно-синергетичного та інтегративного 

підходів до реалізації теми дослідження; виділено висхідні положення інтегративної спеціальної 

педагогіки; складові ефективних технологій, які використовуються в компенсаторно-корекційній 

роботі з дітьми окремих нозологій. 

Проведено пілотне дослідження ефективності використання компенсаторно-корекційних 

технологій у роботі з дітьми, які мають порушення мовленнєвого розвитку, запозичені з 

сурдопедагогіки та тифлопедагогіки. 

Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено в Університеті 

Грінченка 
Результати наукових досліджень реалізовано у циклах лекцій з навчальних дисциплін: «Спеціальна 

педагогіка з історією», «Логодидактика», «Спеціальна методика розвитку мовлення», «Теорія і 

методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ», «Теорія і практика аутології», 

«Стратегії розвитку науки», «Психологічне консультування та психокорекція». 

Проведено низку заходів: 

 Презентація наукової теми кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

(Мартинчук О.В., кандидат педагогічних наук, доцент,завідувач кафедри; Луцько К.В., 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри; Скрипник Т.В., 

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри, 27.09.2016 

р.); 

 майстер-клас «Формування передумов цілісного розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами у межах тижня кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

(Скрипник Т.В., доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор 

кафедри, 29.04.2016 р.); 

 навчальний тренінг “Поринь у світ ляльки-персони” з усунення упереджень і 

дискримінаційної поведінки стосовно дітей з особливими освітніми потребами у межах тижня 

кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти (Мартинчук О.В, кандидат 



педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, 29.04.2016 р.) 

 педагогічна майстерня «Педагогічний дизайн як інноваційна стратегія  перетворення 

освітнього середовища» у межах «Наукової цукерні» Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка (Скрипник Т.В., доктор психологічних наук, старший 

науковий співробітник, професор кафедри, 16.05.2016 р.); 

 навчально-методичний семінар «Засади корекційно-розвивальноі роботи з аутичними дітьми» 

у межах виконання плану наукової роботи на 2016-2017 навч. р.; (Скрипник Т.В., доктор 

психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри, 21.09.2016 р.). 

Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено в м. Києві 
Впроваджено у практику дошкільних навчальних закладів м. Києва програми: 

1. Мартинчук О. В. Діти з особливими освітніми потребами / О. В. Мартинчук // ДИТИНА: освітня 

програма для дітей від 2 до 7 років / О. В. Мартинчук. – Київ: Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2016. – С. 89–94, 141–142, 197–200, 243–246.(Рекомендовано МОН України № 1/11-16163 

від 09.11.2015 р.). 

2. Мартинчук О. В. Діти з особливими освітніми потребами / О. В. Мартинчук // Методичні 

рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років \"Дитина\" / О. В. Мартинчук. – Київ: 

Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 292–314. 

3. Скрипник Т. В. Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом \"Розквіт\" / Т. В. 

Скрипник. – Тернопіль: Мандрівець, 2016. – 240 с.  

4. Луцько К.В., Мартинчук О.В. Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку/ за заг. ред. К. В. 

Луцько. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 396 с. 
5. Скрипник Т.В. Становлення сенсорної інтеграції для дітей з особливими потребами” (програму 

впроваджено в практику роботи Дарницького центру соціально-психологічної реабілітації). 

Проведено низку заходів у рамках соціальної програми першої леді – Марини Порошенко: 

1. педагогічну майстерню «Ресурси інклюзивного навчання дітей з особливими потребами» в рамках 

спеціалізованого тренінгу «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи» для 

освітянської, громадської та батьківської спільноти м. Києва, Київської області (Київський палац дітей 

та юнацтва, 23.05.2016 р., Скрипник Т.В.); 

2. секцію «Ресурси для розвитку столичної інклюзивної освіти» в рамках науково-практичної 

конференції «Інклюзія в системі освіти міста Києва: кращі практики, кращі практики, перспективи 

розвитку, історії успіху» для освітянської, громадської та батьківської спільноти м. Києва, Київської, 

Житомирської та Чернігівської областей, де презентувались авторські методики викладачів кафедри, 

що розроблені у процесі  виконання наукової теми кафедри і використовуються в роботі дитячого 

логопедичного центру «Логотренажер» Інституту людини, який є ресурсом надання корекційно-

компенсаторної підтримки дітям з особливими потребами м. Києва (ЗОШ № 140 м. Києва, Мартинчук 

О.В., Луцько К.В.). 

 



Проведено: 

1. Коучингові сесії, консультації для керівників закладів дошкільної і загальної освіти з організації 

корекційно-розвивальної роботи з особливими дітьми (Скрипник Т.В., доктор психологічних наук, 

старший науковий співробітник, професор кафедри; Луцько К.В., кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, доцент кафедри); 

2. Курси підвищення кваліфікації, а також навчальні семінари для фахівців спеціальних закладів освіти 

та фахівців закладів освіти з інклюзивними групами/класами м. Києва: 

- навчально-практичний семінар «Оформлення освітнього середовища: класний менеджмент» для 

педагогічних колективів 8 закладів освіти м.Києва (у співпраці з Всеукраїнським фондом "Крок за 

кроком" (Скрипник Т.В.); 

- навчально-практичний семінар «Впровадження освітнього процесу для дітей з аутизмом в закладі 

освіти» (спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 25, Скрипник Т.В.); 

- підсумковий захід навчальної програми для 8 педагогічних колективів м. Києва „Доступна освіта для 

дітей з аутизмом” (у співпраці з Науково-методичним центром інклюзивної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка та ВФ „Крок за кроком”; 

- навчання працівників Центральної, Київської та районних ПМПК з питання координації роботи з 

психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в закладах освіти (Скрипник Т.В.) 

Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено на національному рівні 

Впроваджено у практику дошкільних навчальних закладів України програми: 

1. Мартинчук О. В. Діти з особливими освітніми потребами / О. В. Мартинчук // ДИТИНА: освітня 

програма для дітей від 2 до 7 років / О. В. Мартинчук. – Київ: Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2016. – С. 89–94, 141–142, 197–200, 243–246.(Рекомендовано МОН України № 1/11-

16163 від 09.11.2015 р.). 

2. Скрипник Т. В. Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом \"Розквіт\" / Т. В. 

Скрипник. – Тернопіль: Мандрівець, 2016. – 240 с.  

3. Луцько К.В., Мартинчук О.В. Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку/ за заг. ред. К. В. 

Луцько. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 396 с. 

 

Впроваджено технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі 

(Скрипник Т.В., доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 

спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти): 

1. проведено майстер-клас «Сенсорна інтеграція як науково доказова практика. Використання 

додаткового обладнання при роботі з дітьми з сенсорною дезінтеграцією» на Всеукраїнському семінарі 

«Основи сенсорної інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку» (модератор: ВГО «НТІ 

«Інститут соціальної політики», 20-21 вересня 2016 р.; місце проведення „Консультаційний центр 

корекції слова” м. Київ, вул. Черняховського, 16/30); 

2. проведено навчально-методичний семінар «Розроблення стратегії корекційно-розвивальної роботи з 



аутичною дитиною як складника освітнього процесу» (м. Дніпропетровськ); 

3. проведено навчально-практичний семінар «Формування передумов навчання і розвитку дітей з 

аутизмом» на Всеукраїнському навчальному семінарі на тему: «Рання реабілітація дитини з 

порушеннями психофізичного розвитку» (модератор: ВГО «Інститут соціальної політики» 6-17 червня 

2016 р.; місце проведення: м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 7); 
4. проведено курси підвищення кваліфікації по роботі з аутичними дітьми (модератор: Інститут 

спеціальної педагогіки НАПН України, 26-29 серпня 2016 р.); 

5. доповідь на ІІ Всеукраїнському семінарі з проблеми «Теорія і практика професійного зростання 

сучасного педагога спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладів» (Запорізький обласний 

інститут післядипломної освіти). 

Впроваджено технології діагностики та корекції інтелектуального та мовленнєвого  розвитку дітей 

раннього та дошкільного віку з особливими освітніми потребами (Луцько К.В., кандидат педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти): 

1. проведено навчально-методичний семінар «Розвиток акустичної складової мовлення та її проекція на 

попередження та подолання мовленнєвих порушень у дітей раннього та дошкільного віку» на 

Всеукраїнському навчальному семінарі «Диференційна діагностика важких мовленнєвих порушень у 

дітей раннього та дошкільного віку» (І і ІІ частина) при Міністерстві соціальної політики України  

(модератор: організація «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики») ( м. Київ, вул. 

Мельникова, 81/2, 02.02. 2016 р.); 

2. проведено майстер-клас «Особливості діагностики інтелектуального та мовленнєвого розвитку дітей 

раннього та дошкільного віку» на Всеукраїнському навчальному семінарі «Диференційна діагностика 

важких мовленнєвих порушень у дітей раннього та дошкільного віку» (І і ІІ частина) при Міністерстві 

соціальної політики України  (модератор: організація «Наукове товариство інвалідів «Інститут 

соціальної політики»)  м. Київ, вул. Мельникова, 81/2, 18.03. 2016 р., 26.05.2016 р.); 

3. проведено навчально-методичний семінар «Сенсорна інтеграція як основа формування мовлення у 

дітей з особливими потребами» (модератор: ВГО «НТІ «Інститут соціальної політики», 20-21 вересня 

2016 р.; місце проведення „Консультаційний центр корекції слова” м. Київ, вул. Черняховського, 16/30) 

 

Впроваджено технології формування мовлення та навчання читання дітей з порушеннями слухового 

сприймання (Луцько К.В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри 

спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти): 

Проведено курси підвищення кваліфікації (лекції та практичні заняття) «Зв`язок розвитку мовлення та 

мислення у дітей з вадами слуху у процесі індивідуальної роботи», «Закономірності та механізми 

формування умінь та навичок сприймання і розуміння усного мовлення дітьми з вадами слуху», 

«Фонетична ритміка та її зв`язок з формуванням мовлення, розвитком пам`яті та мислення у глухих 



 

2. МІЖНАРОДНА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

 

2.1. Подання аплікаційної форми (заявки) для участі у рамкових, колективних міжнародних проектах  
 

дітей» для фахівців спеціальної освіти на базі Житомирського інституту післядипломної освіти (м. 

Житомир, вул. Михайлівська,15; 11.03.2016 р.) 

Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено на міжнародному 

рівні 
1. Проведено навчально-методичний семінар «Сенсорна інтеграція: повернення до витоків» (у 

рамках співпраці з Аріельскім університетом і Центром сім'ї і дитини «Томатіс-Нілон» (Кірьт-

Ата (Ізраїль)), 01.11-6.11.2016 р., Скрипник Т.В., доктор психологічних наук, старший науковий 

співробітник, професор кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти. 

2. Проведено навчально-практичний тренінг «Програма особистісно орієнтованої освіти «Крок за 

кроком» для вчителів Бакинської школи № 23 (Азербайджанська республіка), 11.01-15.01 2016 

року, Найда Ю.М., старший викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти. 

3. Проведено навчально-практичний тренінг «Інклюзивна освіта: пошук ресурсів та зміцнення 

потенціалу» для представників тридцяти шести громадських організацій Республіки 

Таджикистан, 25.10-27.10 2016 року, Найда  Ю.М., старший викладач кафедри спеціальної 

психології, корекційної та інклюзивної освіти. 

№ Назва проекту Автор / автори проекту Організація, 

до якої подавався запит 

Результати  

(отримано, 

відхилено, прийнято 

до розгляду та ін.) 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

1. Навчання для різноманіття та 

соціальної справедливості. 

Кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

Інституту людини Київського 

Університету імені Бориса Грінченка, 

науково-методичний центр інклюзивної 

освіти Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського 

Університету імені Бориса Грінченка 

(Безпалько О.В., Дятленко Н.М., Лях 

Т.Л., Мартинчук О.В., Найда Ю.М., 

Erasmus+ Jean Monnet 

Modul, 2016 

відхилено 

 



 

2.2. Подання аплікаційної форми (заявки) на отримання індивідуального гранту для проведення досліджень / стипендії для навчання 

за кордоном 
 

 

3. ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ  
 

3.1. Статті у наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science 
 

№  Вихідні дані статті База даних (Scopus або Web of Science) 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

1.    
 

 

4. НАУКОВА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ. ДІЯЛЬНІСТЬ  НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, 

АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
4.1. Список студентських публікацій (як одноосібних, так й у співавторстві з викладачами) 

 

Софій Н.З.) 

2 Розробка та запровадження курсу 

«Освіта для соціальної 

справедливості» в систему 

додипломної і післядипломної 

освіти. 

Кафедра спеціальної психології, 

корекційної та інклюзивної освіти 

Інституту людини Київського 

Університету імені Бориса Грінченка, 

науково-методичний центр інклюзивної 

освіти Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського 

Університету імені Бориса Грінченка 

(Безпалько О.В., Дятленко Н.М., Лях 

Т.Л., Мартинчук О.В., Найда Ю.М., 

Софій Н.З.) 

Канадський фонд місцевих 

ініціатив (Canada Fund for 

Local Initiatives) 

відхилено 

3 Chronopsychological prognosis of the 

course of psychosomatic diseaser 

 
 

Савенкова Ірина Іванівна, доктор 

психологічних наук, доцент кафедри 

спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти (за сумісництвом) 

Університет Лейпцига, 

лабораторія 

експериментальної 

психології 

отримано 

№ Назва проекту Автор / автори проекту Організація, 

до якої подавався запит 

Результати  

(отримано, відхилено, 

прийнято до розгляду та ін.) 

Назва структурного підрозділу 

    



№  Вихідні дані  Науковий керівник (ПІБ, посада 

кафедра/ НДЛ) 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти  

   

1. 

Мамчур Уляна Вікторівна Мамчур У. В. Психолого-педагогічні умови готовності до школи 

дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним 

недорозвитком мовлення [Електронний ресурс] / У. В. Мамчур // 

Наукові здобутки студентів Інституту людини. – 2016. – Режим 

доступу до ресурсу: 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/75. 

Луцько К. В., доцент 

кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

2

 2. 

Бєляєва Марія Сергіївна Бєляєва М. С. Специфіка стану сформованості сюжетно-рольової гри 

у дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами в різних типах груп дошкільного навчального закладу 

[Електронний ресурс] / М. С. Бєляєва // Наукові здобутки студентів 

Інституту людини. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/58. 

Таран О. П., доцент 

кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

 

3. 

Шкоденко Марина Вікторівна  Шкоденко М. В. Особливості сформованості зв’язного мовлення у 

дітей із тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / М. 

В. Шкоденко // Наукові здобутки студентів Інституту людини. – 

2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/67 

Мельніченко Т.В., 

старший викладач 

кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Кібальна К.О., викладач 

кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

 

4. 

Синельник Марія Григорівна Синельник М. Г. Особливості формування лексичного складу 

мовлення у дітей із тяжкими порушеннями мовлення [Електронний 

ресурс] / М. Г. Синельник // Наукові здобутки студентів Інституту 

людини. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/66. 

Мельніченко Т.В., 

старший викладач 

кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Кібальна К.О., викладач 

кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

 

5. 

Телендій Анастасія Юріївна Телендій А. Ю. Формування уявлень про величину у дітей 

середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення 

[Електронний ресурс] / А. Ю. Телендій // Наукові здобутки студентів 

Інституту людини. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

Мельніченко Т.В., 

старший викладач 

кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 



http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/72. інклюзивної освіти 

Кібальна К.О., викладач 

кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

 

6. 

Салата Каріна Олександрівна Салата К. О. Формування уявлень про форму у дітей середнього 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення 

[Електронний ресурс] / К. О. Салата // Наукові здобутки студентів 

Інституту людини. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/74. 

Мельніченко Т.В., 

старший викладач 

кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Кібальна К.О., викладач 

кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

 

7. 

Івченко Марина Володимирівна Івченко М. В. Формування часових уявлень у дітей старшого 

дошкільного віку із порушеннями мовленнєвого розвитку 

[Електронний ресурс] / М. В. Івченко // Наукові здобутки студентів 

Інституту людини. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/60. 

Мельніченко Т.В., 

старший викладач 

кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

Кібальна К.О., викладач 

кафедри спеціальної 

психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

  

8. 

Поджара Альона Євгенїївна Поджара А. Є. Проблеми інтелектуальної готовності до шкільного 

навчання дітей із порушеннями мовлення / А. Є. Поджара // Збірник 

статтей ІІ Всеукраїнської науково-практичноїу студентської 

конференції "Теоретико-методична спадщина Івана Гавриловича 

Єременка і сучасність (до 100-річчя від дня народження)". – 2016.  

Таран Оксана Петрівна 

доцент кафедри 

спеціальної психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

 

4.2. Наукові гуртки студентів  
 

Назва наукового гуртка ПІБ керівника Періодичність 

роботи гуртка 

Кількість 

учасників 

Результати діяльності і рівні презентації 

досягнень (університетський, міський, 

всеукраїнський, міжнародний) 

ПІБ презентаторів Дата 

презентації 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти   

Інклюзивний клуб Мартинчук О. В., 

кандидат 

педагогічних 

Протягом 

навчального 

року 

20 Всеукраїнський рівень:  

I місце за презентацію проекту 

«Ляльки як персони: сучасний 

Воронько 

Валерія, 

студентка IV 

17 березня 

2016 р. 

 



доцент, завідувач 

кафедри 

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Найда Ю. М., 

старший викладач 

кафедри  

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

педагогічний підхід до 

особистісного розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами» 

на Всеукраїнській студентській 

науково-практичній конференції 

«Студентство та інновації: 

«STARTUP-проекти молодих 

дослідників», секції  "Соціальний 

проект: від задуму до реалізації", 

яка проходила в Київському 

університеті імені Бориса 

Грінченка . 

 

Участь у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. 

за напрямом «Актуальні проблеми 

інклюзивної освіти»  з науковою 

роботою: «Специфіка стану 

сформованості сюжетно-рольової 

гри у дітей старшого дошкільного 

віку з особливими освітніми 

потребами в різних типах груп 

дошкільного навчального закладу» 

 

 

Університетський рівень: 

Проведено низку майстер-класів 

«Лялька як персона» в Інституті 

людини для популяризації 

інноваційного педагогічного 

методу з профілактики 

упередження і дискримінаційної 

поведінки стосовно дітей з 

особливими освітніми потребами» 

та створення безпечного 

курсу напряму 

підготовки 

«Корекційна 

освіта 

(логопедія)»; 

науковий 

керівник: 

Мартинчук 

О.В. 

 

 

 

 

Бєляєва Марія 

Сергіївна, 

студентка  IV 

курсу напряму 

підготовки 

«Корекційна 

освіта 

(логопедія)»; 

наукові 

керівники: 

Таран О.П., 

Мартинчук 

О.В. 

 

 

Воронько В, 

студентка 

напряму 

підготовки 

«Корекційна 

освіта 

(логопедія)», 

О.В. 

Мартинчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 березня 

2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



інклюзивного середовища: 

1. Навчально-

практичний тренінг «Лялька як 

персона» для студентів III курсу 

напряму підготовки «Корекційна 

освіта (логопедія)». 

2. Навчально-

практичний тренінг "Лялька як 

персона: сучасний підхід до 

особистісного розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами" 

для студентів III курсу напряму 

підготовки «Соціальна 

педагогіка».  

3. Навчально-практичний 

тренінг «Поринь у світ ляльки-

персони» в рамках тижня кафедри 

спеціальної психології, корекційної 

та інклюзивної освіти для 

студентів І курсу напряму 

підготовки «Корекційна освіта 

(логопедія)» 

4. Презентаційний тренінг 

«Поринь у світ ляльки-персони» 

для студентів Інституту людини у 

рамках Фестивалю науки.  

 

Презентація результатів 

дослідження «Лялька як персона: 

сучасний підхід до особистісного 

розвитку дітей з особливими 

потребами» на студентській 

науково-практичній конференції 

«Перші кроки у науку: психологія, 

соціальна педагогіка, корекційна 

освіта» Інституту людини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронько 

Валерія,  

студентка 

напряму 

підготовки 

«Корекційна 

освіта 

(логопедія)», 

 

 

 

29 лютого 

2016 р. 

 

 

 

24 березня 

2016 р. 

 

 

 

 

 

 

29 квітня 

2016 р. 

 

 

 

 

 

16 травня 

2016 р. 

 

 

 

12 травня 

2016 р. 

 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/kspkio-pro-kafedru.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/kspkio-pro-kafedru.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/kspkio-pro-kafedru.html


Логопсихологічна 

лабораторія 

Таран Оксана 

Петрівна, кандидат 

психологічних 

наук, доцент 

кафедри 

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти, 

Савенкова Ірина 

Іванівна, доктор 

психологічних 

наук, доцент 

кафедри 

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

  Всеукраїнський рівень: 

1. II місце на XII Всеукраїнській (з 

міжнародною участю) студентській 

олімпіаді зі спеціальності 

“Корекційна освіта” (за 

нозологіями), яка проходила на 

базі Кам’янець-Подільського 

національного університету імені 

Івана Огієнка. Презентація наукової 

доповіді «Хронопсихологічне 

прогнозування розумового 

розвитку дітей старшого 

дошкільного віку» 

 

Участь у XII Всеукраїнській (з 

міжнародною участю) студентській 

олімпіаді зі спеціальності 

“Корекційна освіта” (за 

нозологіями), яка проходила на 

базі Кам’янець-Подільського 

національного університету імені 

Івана Огієнка  з науковою роботою 

«Специфіка стану сформованості 

сюжетно-рольової гри у дітей 

старшого дошкільного віку з 

особливими освітніми потребами в 

різних типах груп дошкільного 

навчального закладу». 

 

диплом ІІ ступеню на ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. 

у галузі «Корекційна та соціальна 

педагогіка»  

за наукову роботу: 

Малієнко 

Олександра 

Володимирівна; 

Наукові 

керівники: 

Савенкова І.І., 

Мартинчук 

О.В. 

 

 

 

 

 

 

Бєляєва Марія 

Сергіївна, 

науковий 

керівник: Таран 

О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малієнко 

Олександра 

Володимирівна, 

науковий 

керівник: 

Савенкова І.І. 

 

 

13 - 15 

квітня 2016 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 - 15 

квітня 2016 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 березня 

2016 р. 

 

 

 

 

 

 



«Хронопсихологічне 

прогнозування дизонтогенезу 

розумового розвитку дітей 

старшого дошкільного віку» 
 

Презентація проекту «Реалізація 

парадигми навчання, заснованого 

на дослідженнях: 

«Хронопсихологічне 

прогнозування в корекційній 

освіті»»  на Всеукраїнській 

студентській науково-практичній 

конференції «Студентство та 

інновації: «STARTUP-проекти 

молодих дослідників» в секції 

 «Студентські інновації для 

підвищення якості освіти» на базі 

Київського університету  імені 

Бориса Грінченка. 

 

Участь у ІІ Всеукраїнській 

науково-практичній студентській 

конференції "Теоретико-методична 

спадщина Івана Гавриловича 

Єременка і сучасність (до 100-

річчя від дня народження)" на базі 

НПУ імені М.П. Драгоманова з 

науковою роботою  

«Проблеми інтелектуальної 

готовності до шкільного  

навчання дітей із порушеннями 

мовлення». 

 

Університетський рівень: 

Презентація результатів 

дослідження «Хронопсихологічне 

прогнозування розумового 

 

 

 

 

 

Малієнко 

Олександра 

Володимирівна, 

науковий 

керівник: Таран 

О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поджара 

Альона 

Євгенівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малієнко 

Олександра 

Володимирівна 

 

 

 

 

 

 

17 березня 

2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 жовтня 

2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 травня 

2016 р. 



розвитку дітей старшого 

дошкільного віку» на студентській 

науково-практичній конференції 

«Перші кроки у науку: психологія, 

соціальна педагогіка, корекційна 

освіта» Інституту людини. 

Логодидактична 

майстерня 

Луцько Катерина 

Василівна, доцент 

кафедри 

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Мельніченко 

Тетяна Василівна, 

старший викладач 

кафедри 

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Кібальна Катерина 

Олександрівна, 

викладач кафедри 

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Бабич Наталія 

Миколаївна, 

викладач кафедри 

спеціальної 

психології, 

корекційної та 

інклюзивної освіти 

Щомісячно 15 Всеукраїнський рівень:  

Презентація проекту 

«Логопедичний центр 

«Логотренажер» Університету 

Грінченка як ресурс забезпечення 

корекційно-педагогічного 

супроводу дітей з особливими 

потребами м. Києва» 

на Всеукраїнській студентській 

науково-практичній конференції 

«Студентство та інновації: 

«STARTUP-проекти молодих 

дослідників», секції  "Соціальний 

проект: від задуму до реалізації", 

яка проходила в Київському 

університеті імені Бориса 

Грінченка . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Університетський рівень: 

Майстер-клас для студентів 4 

курсу напряму підготовки 

Студенти IV 

курсу напряму 

підготовки 

«Корекційна 

освіта 

(логопедія)»: 

Балахонова 

Вероніка, 

Бєляєва Марія, 

Воронько 

Валерія, 

Малієнко 

Олександра, 

Мамчур Уляна, 

Салата Карина, 

Телендій 

Анастасія, 

Харченко 

Дарина, 

Ходаківська 

Анасатасія, 

Шкоденко 

Марина 

(Наук. кер. 

Мартинчук 

О.В.) 

 

 

 

Ходаківська 

Анастасія, 

17 березня 

2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 квітня 

2016 р. 



4.3. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених  
 

«Корекційна освіта (логопедія)» 

«Комплексна модель ознайомлення 

дітей з порушеннями мовлення з 

оповіданням Бориса Грінченка 

«Розумний Джек»» ( на базі ДНЗ 

№485 комбінованого типу м. 

Києва) 

 

Педагогічна майстерня «Сімейне 

виховання дитини: особливості, 

переваги, міфи та реальність» для 

родин дітей, які відвідують 

дитячий логопедичний центр 

«Логотренажер» Інституту 

людини, в рамках Фестивалю 

науки. 

 

Круглий стіл: «Сучасні методики 

та методи логопедичного 

обстеження дітей із порушеннями 

мовлення» з формування 

практичних навичок складання 

логопедичних карток для дітей з 

порушеннями мовленнєвого 

розвитку різних нозологій. 

  

Презентація діяльності 

логопедичного центру «Навчальна 

супервізія у підготовці майбутніх 

логопедів в центрі 

«Логотренажер»» в рамках 

Фестивалю методик у Київському 

університеті імені Бориса 

Грінченка. 

 

Балахонова 

Вероніка 

 

 

 

 

 

 

Луцько К.В., 

Кібальна К.О. 

 

 

 

 

 

 

 

Бабич Н.М., 

Мельніченко 

Т.В., 

Кібальна К.О. 

 

 

 

 

 

Кібальна К.О. 

Мартинчук 

О.В., 

Луцько К.В., 

Таран О.П., 

Мельніченко 

Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 травня 

2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

11 жовтня 

2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

11 лютого 

2016 р. 

Голова НТ структурного підрозділу ___________________________________________________ 



 

5. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 
5.1. Докторські дисертації, які захищені працівниками структурного підрозділу Університету у поточному році 

 

ПІБ Місце і форма навчання (денна, 

заочна, здобувач), спеціальність 

Тема дисертації Місце захисту, шифр 

спеціалізованої вченої ради 

Науковий  керівник / 

консультант 

     

 

5.2. Кандидатські дисертації, які захищені штатними працівниками Університету у поточному році 
 

ПІБ Місце і форма навчання (денна, 

заочна, здобувач), спеціальність 

Тема дисертації Місце захисту, шифр 

спеціалізованої вченої ради 

Науковий керівник 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

     

 

6. ІНШЕ (вказати ті аспекти наукової діяльності, у т.ч. міжнародної, які не зазначені у звіті) 
1. Луцько К. В. отримала авторське право на літературний письмовий твір наукового характеру "Програми для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей ". 

2. Мельніченко Т. В. отримала авторське право на навчальний посібник "Вступ до спеціальності : Логопедія. Модуль 2". 

3. Мартинчук О. В. пройшла навчання за програмою «Нейропсихологія» (обсяг 40 годин) 5 квітня 2016 р. 

4. Скрипник Т. В. пройшла навчання за програмою «Нейропсихологія» (обсяг 40 годин) 5 квітня 2016 р. 

5. Мартинчук О. В. пройшла лідерський модуль Програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Університету 13-14 жовтня 2016 р.  

 

Проведені заходи 

1. Мороз О. В. Презентаційний тренінг «Очі в моїх долонях, або світ за межами видимого» 16 травня 2016 р. 

2. Кібальна К. О. Майстер-клас «Комплексна модель ознайомлення дітей з порушеннями мовлення з 

оповіданням Бориса Грінченка «Розумний Джек»» ( на базі ДНЗ №485 комбінованого типу м. 

Києва) 

28 квітня 2016 р. 

3. Кібальна К. О. Педагогічна майстерня «Сімейне виховання дитини: особливості, переваги, міфи та 

реальність» для родин дітей, які відвідують дитячий логопедичний центр «Логотренажер» 

Інституту людини, в рамках Фестивалю науки. 

16 травня 2016 р. 

4. Бабич Н. М., Кібальна К. О., Мельніченко Т. В. Круглий стіл: «Сучасні методики та методи 

логопедичного обстеження дітей із порушеннями мовлення» з формування практичних навичок 

складання логопедичних карток для дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку різних 

нозологій. 

11 жовтня 2016 р. 



 

7. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ 

 

 

8. ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ НА 2017 РІК 

 

 

 10.11.2016 р. 

Завідувач кафедри                  _____________________________________             О.В. Мартинчук

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

 

1.Забезпечення якості освіти через реалізацію навчання на дослідницькій основі. 

2.Входження в європейський науковий простір у сфері спеціальної та інклюзивної освіти. 

3.Активізація залучення студентів до наукової діяльності кафедри. 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

 

1. Покращення якісних показників науково-педагогічного складу кафедри за рахунок захисту членами кафедри кандидатських 

дисертацій. 

2. В рамках реалізації академічного дослідження кафедри «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дитини з особливими 

освітніми потребами в соціальне середовище»: 

 вивчення особливостей організації спільних системних досліджень викладачами і студентами; 

 вивчення нейропсихологічних закономірностей розвитку дитини, відхилень від норми як основи розбудови компенсаторно-

корекційної роботи з дітьми різних нозологій. 

3.Реалізація навчання на дослідницькій основі через: 

 Залучення студентів до спільної наукової діяльності з викладачами над академічним кафедральним дослідженням; 

 Використання в освітньому процесі методу case-study як інструменту професійного розвитку майбутніх логопедів. 

 

5. Реалізація заходів наукової конкуренції: 

 підготовка студентів до участі у другому турі XII Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Корекційна освіта» (за 

нозологіями); 

 підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з «Корекційної та соціальної педагогіки»; 

 підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з «Актуальних проблем інклюзивної освіти». 

5.  Активне долучення до участі в проектній діяльності, спрямованій на вирішення актуальних наукових проблем у галузі спеціальної та 

інклюзивної педагогіки і психології. 



Додаток до звіту про наукову роботу кафедри спеціальної психології, корекційної 

та інклюзивної освіти Інституту людини за 2016 рік 
  

І. ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ 
  

1. Публікації у  фахових 

наукових виданнях, 

включених до затвердженого 

переліку МОН України 

Щороку: 

• для професорів, провідних наук. співробітників, 

ст. наук. співробітників (І Категорія) – 2 статті 

• для доцентів, старших викладачів, викладачів, 

наук. співробітників, молодших наук. 

співробітників (ІІ Категорія) – 1 стаття 

Див. ПРИМІТКА 1 

ВСЬОГО по кафедрі:  5 статей (I категорія ); 3 статі (II категорія) 

Прізвище, ім’я, по батькові 

співробітника 
(повністю) 

Джерело (оформлене за вимогами) 

1.      Бабич Наталія 

Миколаївна 

 

2.      Кібальна Катерина 

Олександрівна 

1. 1. Кібальна К.О. Особливості діагностики 

міжособистісних відносин у сім’ях, які 

виховують дітей старшого дошкільного віку із 

загальним недорозвитком мовлення / Катерина 

Олександрівна Кібальна // Актуальні питання 

корекційної освіти: збірник наукових праць / за 

ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-

Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – вип. 7 

у 2 т. – Том 1. – Серія «Педагогічні науки».  – С. 

185-196.   

3.      Луцько Катерина 

Василівна 

1. 1. Луцько К. В. Розвиток акустичної складової 

мовлення та її проекція на попередження та 

подолання мовленнєвих порушень у дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку / 

Катерина Василівна Луцько // Актуальні питання 

корекційної освіти: збірник наукових праць / за 

ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-

Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – вип. 7 

у 2 т. – Том 1. – Серія «Педагогічні науки». – С. 

185–196.  

4.      Мартинчук Олена 1. 1. Мартинчук О. В. Інклюзивна освіта: 



Валеріївна освітологічний контекст / Олена Валеріївна 

Мартинчук // Науковий вісник Миколаївського 

національного університету імені В.О. 

Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник 

наукових праць / за ред. : А. Ситченка. – 

Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 

2016. – вип. 3 (54). – Серія «Педагогічні науки». 

– С. 146–150. 

2. 2. Мартинчук О. В. Інклюзивна педагогіка в 

контексті розвитку сучасного наукового знання 

про освіту [Електронний ресурс] / Олена 

Валеріївна Мартинчук // Освітологія / за ред. : В. 

Огнев’юка, Т. Левовицького, С. Сисоєвої.. – 

Київ-Варшава: Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 2016. – (українсько-польський 

науковий журнал). – вип. V. – С. 147–151. – 

Режим доступу до ресурсу: 

http://osvitologia.kubg.edu.ua/numbers/26-arkhiv-

nomeriv-2016-roku/50-5-2016-

roku.html?showall=&start=24  

3. 3. Мартинчук О. В. Становлення і розвиток 

інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного 

знання  / Олена Валеріївна Мартинчук // 

Актуальні питання корекційної освіти: збірник 

наукових праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. 

Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП 

Медобори-2006, 2016. – вип. 7 у 2 т. – Том 1. – 

Серія «Педагогічні науки». – С. 260–280. 

5.      Мельніченко Тетяна 

Василівна 

Мельніченко Т. В. Особливості формування 

фонологічних знань в учнів з тяжкими 

мовленнєвими розладами [Електронний ресурс] / 

Т. В. Мельніченко // Освітологічний дискурс. – 

2016. – №13(1). – Режим доступу до ресурсу: 

http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/

347/296. 

6.      Скрипник Тетяна 

Вікторівна 

1. 1. Скрипник Т.В. Стандартні вимоги до надання 

кваліфікованої допомоги дітям з розладами 

аутистичного спектра / Тетяна Вікторівна 

Скрипник // Актуальні питання корекційної 

освіти: збірник наукових праць / за ред. В.М. 

http://osvitologia.kubg.edu.ua/numbers/26-arkhiv-nomeriv-2016-roku/50-5-2016-roku.html?showall=&start=24
http://osvitologia.kubg.edu.ua/numbers/26-arkhiv-nomeriv-2016-roku/50-5-2016-roku.html?showall=&start=24
http://osvitologia.kubg.edu.ua/numbers/26-arkhiv-nomeriv-2016-roku/50-5-2016-roku.html?showall=&start=24
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/347/296
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/347/296
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/347/296


Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-

Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – вип. 7 

у 2 т. – Том 1. – Серія «Педагогічні науки». – С. 

185–196.. 

7.      Супрун Ганна 

Володимирівна 

Супрун Г. В. Адаптація методу «Соціальні 

історії» у роботі з дошкільниками з розладами 

аутистичного спектра / Ганна Володимирівна 

Супрун // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. – Херсон, 2016. – 162 с. 

– (Психологічні науки; вип. 3, том 2). – С. 155-

160. 

8.      Таран Оксана Петрівна Таран, Оксана Петрівна Психологічний супровід 

батьків дітей з розладами аутистичного 

спектра: проблеми та перспективи Науковий 

часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова . Серія 

19. Корекційна педагогіка та спеціальна 

психологія. Зб. наукових праць.. с. 291-296. ISSN 

2310-0893 

  

·          кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

загальна к-ть представників І Категорії - 3 

загальна к-ть представників ІІ Категорії - 6 

 

2. Публікації у  наукових 

виданнях, включених до всіх 

наукометричних баз даних 

(окрім Scopus і Web of Science 

) 

Щороку: 

усім 1 стаття (рахується окремо від фахових 

наукових видань, включених до затвердженого 

переліку МОН України) 

Див. ПРИМІТКА 2 

ВСЬОГО по кафедрі:  5 статтей (I категорія ); 3 статі (II категорія) 
  

Прізвище, ім’я, по батькові 

співробітника 
(повністю) 

Джерело (оформлене за вимогами) 

1.      Кібальна Катерина 

Олександрівна 

1. Кібальна К.О. Особливості діагностики 

міжособистісних відносин у сім’ях, які 

виховують дітей старшого дошкільного 

віку із загальним недорозвитком мовлення / 

http://elibrary.kubg.edu.ua/18433/
http://elibrary.kubg.edu.ua/18433/
http://elibrary.kubg.edu.ua/18433/


Катерина Олександрівна Кібальна // 

Актуальні питання корекційної освіти: 

збірник наукових праць / за ред. В.М. 

Синьова, О.В. Гаврилова. – Кам’янець-

Подільський: ПП Медобори-2006, 2016. – 

вип. 7 у 2 т. – Том 1. – Серія «Педагогічні 

науки».  – С. 185-196.  (Іndex Copernicus) 

2.      Луцько Катерина 

Василівна 

1. Луцько К. В. Розвиток акустичної 

складової мовлення та її проекція на 

попередження та подолання мовленнєвих 

порушень у дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку / Катерина 

Василівна Луцько // Актуальні питання 

корекційної освіти: збірник наукових праць 

/ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – 

Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-

2006, 2016. – вип. 7 у 2 т. – Том 1. – Серія 

«Педагогічні науки». – С. 185–196. (Іndex 

Copernicus). 

 

3.      Мартинчук Олена 

Валеріївна 

1. Мартинчук О. В. Інклюзивна педагогіка в 

контексті розвитку сучасного наукового 

знання про освіту / Олена Валеріївна 

Мартинчук // Освітологія / за ред. : В. 

Огнев’юка, Т. Левовицького, С. Сисоєвої.. 

– Київ-Варшава: Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 2016. – 

(українсько-польський науковий журнал). – 

вип. V. – С. 147–151. (Іndex Copernicus, 

ІnfoBase Index, РИНЦ, Сoogl Scholar) 

2. Мартинчук О. В. Становлення і розвиток 

інклюзивної педагогіки як галузі 

педагогічного знання  / Олена Валеріївна 

Мартинчук // Актуальні питання 

корекційної освіти: збірник наукових праць 

/ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – 

Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-

2006, 2016. – вип. 7 у 2 т. – Том 1. – Серія 

«Педагогічні науки». – С. 260–280. (Іndex 

Copernicus) 

4.      Мельніченко Тетяна 1. Мельніченко Т. В. Технологія визначення 



Василівна механізмів фонологічних помилок в учнів 

5-6 класів із тяжкими мовленнєвими 

розладами / Т. В. Мельніченко // Особлива 

дитина : навчання і виховання. – 2016. – 

№3(79). – С. 71-78. (EBSCO Education 

Source, Іndex Copernicus, MIAR, 

ResearchBib, WorldCat, Citefactor ) 

5.      Скрипник Тетяна 

Вікторівна 

1. Скрипник Т.В. Умови зменшення 

дестабілізаційних чинників в освітньому 

процесі дітей з аутизмом / Тетяна 

Вікторівна Скрипник // Освіта та 

педагогічна наука, 2016. – № 1 (164). – С. 

39-45. (Міжнародна бібліографічна і 

реферативна база даних Ulrich’s 

Periodicals Directory (США).  

2. Скрипник Т.В. Стандартні вимоги до 

надання кваліфікованої допомоги дітям з 

розладами аутистичного спектра / Тетяна 

Вікторівна Скрипник // Актуальні питання 

корекційної освіти: збірник наукових праць 

/ за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. – 

Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-

2006, 2016. – вип. 7 у 2 т. – Том 1. – Серія 

«Педагогічні науки». – С. 185–196. (Іndex 

Copernicus). 

6.      Супрун Ганна 

Володимирівна 

1. Супрун Г. В. Особливості вивчення 

міжособистісних стосунків у дошкільників 

з розладами аутистичного спектра / Ганна 

Володимирівна Супрун // Особлива дитина: 

навчання та виховання. – 2016 – №2. – С. 

76-82.  (EBSCO Education Source, Index 

Copernicus) 

  

·          кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

загальна к-ть – 9 

 

4. Підготовка і видання: 

Монографій, підручників, 

навчальних (навчально-

методичних) посібників для 

студентів вищих навчальних 

• для професорів, провідних наук. співробітників, 

ст. наук. співробітників – 1 монографія на 5 років; 

• для доцентів – 1 монографія 

(або підручник/посібник) на 5 років; 

• для наук. співробітників, молодших наук. 



закладів співробітників – розділ колективної монографії на 

5 років Див. ПРИМІТКА 3 

ВСЬОГО по кафедрі: ХХ 

  

Прізвище, ім’я, по батькові 

співробітника 
(повністю) 

Джерело (оформлене за вимогами) 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

·      кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

загальна к-ть – 9 

 

 ІІ. Наукове зростання 
  

Наукове стажування за кордоном 

  

ВСЬОГО по кафедрі: 1  

  

Прізвище, ім’я, по батькові 

співробітника 

(повністю) 

Вичерпна інформація про стажування за 

кордоном (час, країна, місто, організація, тема 

стажування, результат) 

 Скрипник Тетяна Вікторівна 1-6 листопада 2016 р., Ізраїль, Кир’ят Ата, 

Центр сім’ї та дитини “Томатіс-Нілона”. Тема 

стажування - “Інноваційний метод сенсорної 

інтеграції та стимуляції мовлення для дітей з 



особливими потребами”. Результат - обмін 

досвідом, сформульовано засади та алгоритм 

співпраці фахівців кафедри та ізраїльських 

колег щодо пошуку ефективних шляхів 

допомоги дітям з особливими освітніми 

потребами (28 год.) 

 

ІІІ. Апробація ідей на наукових форумах 
  

1.  Виступи на 

Міжнародних та 

Всеукраїнських 

наукових 

конференціях, 

семінарах тощо 

Щороку: 

• для професорів, провідних наук. співробітників, ст. 

наук. співробітників – 2 виступи (І Категорія) 

• для доцентів, наук. співробітників, молодших наук. 

співробітників, ст. викладачів, викладачів – 1 виступ 

(ІІ Категорія)  

Див. ПРИМІТКА 4 

ВСЬОГО по кафедрі: 19 (І категорія), 7 (ІІ категорія) 
  

Прізвище, ім’я, по 

батькові співробітника 
(повністю) 

Джерело (оформлене за вимогами) 

1.      Бабич Наталія 

Миколаївна 

1. Бабич Н.Н. Пути повышения эффективности 

формирования коммуникативных навыков у 

детей с нарушениями зрения и интеллекта в 

условиях семьи [Електронный ресурс] / Наталия 

Николаевна Бабич // Специальное образование: 

традиции и инновации : материалы V 

Международной научной практической 

конференции, 14-15 апреля 2016, г. Минск, 

Белорусь // Белорусский Государственный 

педагогический университет имени М. Танка // 

редкол.: С. Е. Гайдукевич [и др.]. // научное 

электронное издание локального 

распространения. – Минск: БГПУ, 2016. 

2. Бабич Н.М. Структура комунікативної 

особистості дошкільника з порушеннями зору та 

інтелекту / Наталія Миколаївна Бабич // Наукова 

спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми 

особистісно орієнтованої освіти: збірник 

матеріалів Всеукраїнської науково-методичної 



інтернет-конференції, 18-29 квітня 2016 року // 

Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського / укладач О.Е..Жосан. – 

Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2016. – С.16-26 

2.      Кібальна 

Катерина 

Олександрівна 

1. Кібальна К.О. Особливості фахової підготовки 

здобувачів вищої освіти зі спеціальності 

«Корекційна освіта (Логопедія)» на основі 

практичної діяльності (з досвіду роботи дитячого 

логопедичного центру «Логотренажер») / Т.В. 

Мельніченко, К.О. Кібальна, О.В. Мороз // 

Дослідження молодих учених у контексті 

розвитку сучасної науки: матер. VI щорічної 

Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р. –  

К.: Київ. ун-т ім.Б.Грінченка. – 2016. – С. 49–55. 

3.      Луцько Катерина 

Василівна 
Міжнародні заходи: 
1. Луцько К.В. Розвиток акустичної складової 

мовлення та її проекції на попередження та подолання 

мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку / Катерина Василівна 

Луцько //  Корекційна освіта: історія, сучасність та 

перспективи розвитку:  програма (сертифікат) Х-ї 

Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 

квітня 2016, м. Кам’янець-Подільський. – Кам’янець-

Подільський, 2016. 

 

2. Луцько К.В. Методика обучения детей с 

нарушениями слуха и ее развитие в современных 

условиях  [Електронний ресурс] / Катерина Василівна 

Луцько // Специальное образование: традиции и 

инновации : материалы V Международной научной 

практической конференции, 14-15 апреля 2016, г. 

Минск, Белорусь // Белорусский Государственный 

педагогический университет имени М. Танка // 

редкол.: С. Е. Гайдукевич [и др.]. // научное 

электронное издание локального распространения. – 

Минск: БГПУ, 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/14402/1/O_Martynchuk_U_N

aida_SOTI_MVMNPK_KSPKIO_IL.pdf. 

 

Всеукраїнські заходи: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/14402/1/O_Martynchuk_U_Naida_SOTI_MVMNPK_KSPKIO_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/14402/1/O_Martynchuk_U_Naida_SOTI_MVMNPK_KSPKIO_IL.pdf


1.  Луцько К. В. (доповідь) Розвиток акустичної 

складової мовлення та її проекція на попередження та 

подолання мовленнєвих порушень у дітей раннього та 

дошкільного віку / Катерина Василівна Луцько //  

Диференційна діагностика важких мовленнєвих 

порушень у дітей раннього та дошкільного віку: 

Всеукраїнський навчальний семінар,  Інститут 

соціальної політики, м. Київ, Україна, 2 лютого 2016 

року. (сертифікат) 

2. Луцько К. В. (доповідь) Особливості діагностики 

інтелектуального та мовленнєвого розвитку дітей 

раннього та дошкільного віку / Катерина Василівна 

Луцько //  Диференційна діагностика важких 

мовленнєвих порушень у дітей раннього та 

дошкільного віку: Всеукраїнський навчальний 

семінар,  Інститут соціальної політики, м. Київ, 

Україна, 18 березня 2016 року. (сертифікат) 

3. Луцько К. В. (доповідь) Розвиток акустичної 

складової мовлення та її проекції на попередження та 

подолання мовленнєвих порушень у дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку / Катерина 

Василівна Луцько //  Диференційна діагностика 

важких мовленнєвих порушень у дітей раннього та 

дошкільного віку: Всеукраїнський навчальний 

семінар, Інститут соціальної політики, м. Київ, 

Україна, 8 квітня 2016 року. (сертифікат) 

4. Луцько К. В. (доповідь) Особливості діагностики 

інтелектуального та мовленнєвого розвитку дітей 

раннього та дошкільного віку / Катерина Василівна 

Луцько //  Диференційна діагностика важких 

мовленнєвих порушень у дітей раннього та 

дошкільного віку: Всеукраїнський навчальний 

семінар,  Інститут соціальної політики, м. Київ, 

Україна, 26 травня 2016 року. (сертифікат) 

5. Луцько К. В. (доповідь) Основи сенсорної 

інтеграції дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку / Катерина Василівна Луцько //  Сенсорна 

інтеграція як основа формування мовлення у дітей з 

особливими потребами: Всеукраїнський навчальний 

семінар,  Інститут соціальної політики, м. Київ, 

Україна, 20-21 вересня 2016 року. (сертифікат) 

4.      Мартинчук Міжнародні заходи: 



Олена Валеріївна  

1.Мартинчук О. В. Формування тезаурусу інклюзивної 

педагогіки / Олена Валеріївна Мартинчук // Сучасні 

наукові дослідження та розробки: теоретична цінність 

та практичні результати: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, 15-18 березня 2016, 

м. Братислава, Словаччина // редкол.: О. В. Кендюхов, 

М. Вархола, Д. В. Солоха. – К.: Тов «НВП 

«Інтерсервіс», 2016. – С. 22-23. 

 

2. Мартынчук Е.В. «Индекс инклюзии» как ресурс 

обеспечения стратегии развития инклюзивного 

учебного заведения [Електронний ресурс] / Е.В. 

Мартынчук, Ю.М. Найда // Специальное образование: 

традиции и инновации : материалы V Международной 

научной практической конференции, 14-15 апреля 

2016, г. Минск, Белорусь // Белорусский 

Государственный педагогический университет имени 

М. Танка // редкол.: С. Е. Гайдукевич [и др.]. // научное 

электронное издание локального распространения. – 

Минск: БГПУ, 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/14402/1/O_Martynchuk_U_Nai

da_SOTI_MVMNPK_KSPKIO_IL.pdf. 

 

3. Мартинчук О. В. Становлення і розвиток 

інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання 

/ Олена Валеріївна Мартинчук  //  Корекційна освіта: 

історія, сучасність та перспективи розвитку:  програма 

Х-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 12-

13 квітня 2016, м. Кам’янець-Подільський. – 

Кам’янець-Подільський, 2016. 

 

Всеукраїнські заходи: 

Мартинчук О.В. Особливості корекційно-

педагогічного супроводу дітей старшого дошкільного 

віку з порушеннями мовлення в умовах освітньої 

інтеграції / Олена Валеріївна Мартинчук // Особливості 

мовленнєвих вад у дітей старшого дошкільного, 

молодшого шкільного віку та їх усунення: програма 

науково-практичного семінару (з міжнародною 

участю), 17-19 лютого 2016, м. Луцьк // 

Східноєвропейський національний університет імені 

Лесі Українки. – Луцьк, 2016. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/14402/1/O_Martynchuk_U_Naida_SOTI_MVMNPK_KSPKIO_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/14402/1/O_Martynchuk_U_Naida_SOTI_MVMNPK_KSPKIO_IL.pdf


5.      Мельніченко 

Тетяна Василівна 

1. Мельниченко Т. В. Основные направления 

методики изучения механизмов фонологических 

ошибок младших подростков с тяжелыми 

речевыми расстройствами [Електронний ресурс] 

/ Татьяна Васильевна Мельниченко // 

Специальное образование: традиции и 

инновации : материалы V Международной 

научной практической конференции, 14-15 

апреля 2016, г. Минск, Белорусь // Белорусский 

Государственный педагогический университет 

имени М. Танка // редкол.: С. Е. Гайдукевич [и 

др.]. // научное электронное издание локального 

распространения. – Минск: БГПУ, 2016. 

2. Мельніченко Т. В. Особливості фахової 

підготовки здобувачів вищої освіти зі 

спеціальності «Корекційна освіта (Логопедія)» на 

основі практичної діяльності (з досвіду роботи 

дитячого логопедичного центру 

«Логотренажер») / Т.В. Мельніченко, К.О. 

Кібальна, О.В. Мороз // Дослідження молодих 

учених у контексті розвитку сучасної науки: 

матер. VI щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 

квітня 2016 р. –  К.: Київ. ун-т ім.Б.Грінченка. – 

2016. – С. 49–55. 

6.      Найда Юлія 

Михайлівна 

1. Найда Ю. М. «Индекс инклюзии» как ресурс 

обеспечения стратегии развития инклюзивного 

учебного заведения [Електронний ресурс] / Е.В. 

Мартынчук, Ю.М. Найда // Специальное образование: 

традиции и инновации : материалы V Международной 

научной практической конференции, 14-15 апреля 

2016, г. Минск, Белорусь // Белорусский 

Государственный педагогический университет имени 

М. Танка // редкол.: С. Е. Гайдукевич [и др.]. // научное 

электронное издание локального распространения. – 

Минск: БГПУ, 2016. – Режим доступу до ресурсу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/14402/1/O_Martynchuk_U_Nai

da_SOTI_MVMNPK_KSPKIO_IL.pdf 

 

7.      Скрипник Тетяна 

Вікторівна 
Міжнародні заходи 

1. Скрипник Т. В. Х Міжнародна науково-

практична конференція «Корекційна освіта: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/14402/1/O_Martynchuk_U_Naida_SOTI_MVMNPK_KSPKIO_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/14402/1/O_Martynchuk_U_Naida_SOTI_MVMNPK_KSPKIO_IL.pdf


історія, сучасність та перспективи розвитку», 

Кам'янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка (м. Кам'янець-

Подільський), (12 квітня 2016 р.) . Виступ з 

доповіддю-презентацією „Стандартні вимоги до 

надання кваліфікованої допомоги дітям з 

розладами аутистичного спектра”. 

2. Скрипник Т. В. Міжнародна конференція 

«Специальное образование: традиции и 

инновации» Білоруський державний 

педагогічний університет імені Максима Танка 

(м. Мінськ, Біларусь), (14 квітня 2016). Доповідь 

«Роль сенсорной интеграции в контексте 

подготовки детей с аутизмом  к 

образовательному процессу». – Режим доступу: 

http://iio.bspu.by/news/nauka/elektronnyi-sbornik-v-

mezhdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi-

konferencii-specialnoe-obrazovanie-tradicii-i-

innovacii-2016 

3. Скрипник Т. В. Міжнародний навчально-

методичний семінар «Сенсорна інтеграція: 

повернення до витоків» (у рамках співпраці з 

Аріельским університетом і Центром сім'ї та 

дитини «Томатіс-Нілона» (Кир’ят Ата (Ізраїль) 

(1-6 листопада). Проведення семінару. 

https://www.facebook.com/marina.slepian/posts/11480910

38577812 

https://www.facebook.com/NilonaTomatis/videos/vb.1256

73311132941/320128111687459/?type=2&theater 

https://ok.ru/neurocentr/topic/66086831098868 

Всеукраїнські заходи 
1. Скрипник Т. В. Всеукраїнська науково-практична 

конференція  “Інтеграція науки і практики в умовах 

модернізації корекційної освіти України” (м. Херсон), 

(21-22 квітня). Виступ на тему „Розроблення 

корекційно-розвивальної стратегії для дітей з 

розладами аутистичного спектра” та публікація: 

Скрипник Т. В. Розроблення корекційно-розвивальної 

стратегії для дітей з розладами аутистичного спектра // 

Інтеграція науки і практики в умовах модернізації 

корекційної освіти України: матеріали Х 

Всеукраїнської науково-практичної конференції – 

Херсон: ПП Вишемирський В. С.– 2016. C. 196-201. 

http://iio.bspu.by/news/nauka/elektronnyi-sbornik-v-mezhdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-specialnoe-obrazovanie-tradicii-i-innovacii-2016
http://iio.bspu.by/news/nauka/elektronnyi-sbornik-v-mezhdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-specialnoe-obrazovanie-tradicii-i-innovacii-2016
http://iio.bspu.by/news/nauka/elektronnyi-sbornik-v-mezhdunarodnoi-nauchno-prakticheskoi-konferencii-specialnoe-obrazovanie-tradicii-i-innovacii-2016
https://www.facebook.com/marina.slepian/posts/1148091038577812
https://www.facebook.com/marina.slepian/posts/1148091038577812
https://www.facebook.com/NilonaTomatis/videos/vb.125673311132941/320128111687459/?type=2&theater
https://www.facebook.com/NilonaTomatis/videos/vb.125673311132941/320128111687459/?type=2&theater
https://ok.ru/neurocentr/topic/66086831098868


2. Скрипник Т. В. Всеукраїнський навчальний семінар 

„Основи сенсорної інтеграції дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку”, організовано ВГО 

„Інститут соціальної політики” (16 червня).  „Рання 

реабілітація дитини з порушеннями психофізичного 

розвитку”. Доповідь з елементами тренінгу 

„Формування передумов навчання і розвитку дітей з 

аутизмом”. - Режим доступу:  

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-

spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-

osvity/podii/910-dopovid-z-elementamy-treninhu-

formuvannia-peredumov-navchannia-i-rozvytku-ditei-z-

autyzmom.html 

3. Скрипник Т. В. Всеукраїнський навчальний семінар 

„Основи сенсорної інтеграції дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку”, організовано ВГО 

„Інститут соціальної політики” (20-21 вересня). Виступ 

за двома темами: „Основи сенсорної інтеграції як 

науково доказової практики” та „Використання 

додаткового обладнання при роботі з дітьми з 

сенсорною дезінтеграцією”. – Режим доступу: 

https://www.facebook.com/Karelana/notes/?ref=page_inter

nal 

4. Скрипник Т. В. ІІ Всеукраїнський семінар з 

проблеми «Теорія і практика професійного зростання 

сучасного педагога спеціальних та загальноосвітніх 

навчальних закладів» Запорізький обласний інститут 

післядипломної освіти (14 листопада). Проведення 

семінару-тренінгу, спрямованого на засвоєння 

оптимальних підходів та прийомів психолого-

педагогічної допомоги дітям з аутизмом в процесі 

їхньої підготовки до освітньої діяльності і 

міждисциплінарного її супроводу. – Режим доступу: 

http://ukrseminar.blogspot.com/ 

 

Заходи регіонального рівня 
1. Науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Освіта дітей з особливими освітніми 

потребами в місті Києві: основні досягнення та 

виклики», організована ВФ „Крок за кроком”, 

Київський міський будинок вчителя (2 червня). Виступ 

на тему „Безперешкодна освіта для дітей з аутизмом: 

системно-ресурсний підхід”. - Режим доступу: 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/910-dopovid-z-elementamy-treninhu-formuvannia-peredumov-navchannia-i-rozvytku-ditei-z-autyzmom.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/910-dopovid-z-elementamy-treninhu-formuvannia-peredumov-navchannia-i-rozvytku-ditei-z-autyzmom.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/910-dopovid-z-elementamy-treninhu-formuvannia-peredumov-navchannia-i-rozvytku-ditei-z-autyzmom.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/910-dopovid-z-elementamy-treninhu-formuvannia-peredumov-navchannia-i-rozvytku-ditei-z-autyzmom.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/910-dopovid-z-elementamy-treninhu-formuvannia-peredumov-navchannia-i-rozvytku-ditei-z-autyzmom.html
https://www.facebook.com/Karelana/notes/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Karelana/notes/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Karelana/notes/?ref=page_internal
http://ukrseminar.blogspot.com/
http://ukrseminar.blogspot.com/
http://ukrseminar.blogspot.com/


http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/?p=1847 

8.      Таран Оксана 

Петрівна 

Таран О.П. Психологічний супровід батьків дітей з 

розладами аутистичного спектра [Електронний ресурс] 

/ Оксана Петрівна Таран // Актуальні проблеми 

комплексної корекції аутистичних порушень: програма 

1-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 25 -

жовтня  2016, м. Київ // Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова. – Режим доступу 

до ресурсу: 

http://www.ikpp.npu.edu.ua/Categories/holovna/92-

uncategorised/1938-prohrama-1-i-mizhnarodnoi-naukovo-

praktychnoi-konferentsii-aktualni-problemy-

kompleksnoyi-korektsiyi-autystychnykh-porushen. 

  

кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 
загальна к-ть представників І Категорії – 2 

загальна к-ть представників ІІ Категорії – 7 

 

 2.  Свідоцтва (авторське 

право на твір у галузі науки, 

літератури і мистецтва; 

патент на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок, 

знак для товарів та послуг) 

Для професорів, провідних наук. 

співробітників, ст. наук. співробітників, 

доцентів – 1 свідоцтво щороку (І Категорія) 

Див. ПРИМІТКА 5 

ВСЬОГО по кафедрі: 2 (І категорія) 

Прізвище, ім’я, по батькові 

співробітника 
(повністю) 

Вихідні дані про панент/свідоцтво 

Мартинчук Олена Валеріївна  Змістовна частина електронного навчального 

спецкурсу "Освітня інтеграція в сучасному 

світі", реєстраційний номер №67670 

Луцько Катерина Василівна Літературний письмовий твір наукового 

характеру "Програми для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для 

глухих дітей ", реєстраційний номер №67640 

 

кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 
загальна к-ть представників І Категорії – 4 

  

http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/?p=1847
http://www.ikpp.npu.edu.ua/Categories/holovna/92-uncategorised/1938-prohrama-1-i-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-aktualni-problemy-kompleksnoyi-korektsiyi-autystychnykh-porushen
http://www.ikpp.npu.edu.ua/Categories/holovna/92-uncategorised/1938-prohrama-1-i-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-aktualni-problemy-kompleksnoyi-korektsiyi-autystychnykh-porushen
http://www.ikpp.npu.edu.ua/Categories/holovna/92-uncategorised/1938-prohrama-1-i-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-aktualni-problemy-kompleksnoyi-korektsiyi-autystychnykh-porushen
http://www.ikpp.npu.edu.ua/Categories/holovna/92-uncategorised/1938-prohrama-1-i-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-aktualni-problemy-kompleksnoyi-korektsiyi-autystychnykh-porushen
http://www.ikpp.npu.edu.ua/Categories/holovna/92-uncategorised/1938-prohrama-1-i-mizhnarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-aktualni-problemy-kompleksnoyi-korektsiyi-autystychnykh-porushen


IV. НАУКОВЕ ВИЗНАННЯ 
  

1. Індекс цитування (індекс Гірша) в міжнародних наукометричних базах даних 

та Google Академії (вказати ПІБ й індекс) 

ВСЬОГО по кафедрі: 9 
  

Прізвище, ім’я, по батькові 

співробітника 
(повністю) 

індекс Гірша (його слід знайти у себе на 

сторінці в гугл академії. Обрати з категорії Усі. 

Див. зразок нижче: 
 

 

1.      Бабич Наталія 

Миколаївна 

0 

2.      Кібальна Катерина 

Олександрівна 

0 

3.      Луцько Катерина 

Василівна 

1 

4.      Мартинчук Олена 

Валеріївна 

1 

5.      Мельніченко Тетяна 

Василівна 

1 

6.      Найда Юлія Михайлівна 0  

7.      Скрипник Тетяна 

Вікторівна 

5 

8.      Супрун Ганна 

Володимирівна 

0 

9.      Таран Оксана Петрівна 1  



 2. Участь в опонуванні дисертацій 

ВСЬОГО по кафедрі: 1 
  

Прізвище, ім’я, по батькові 

співробітника 

(повністю) 

Інформація про час, місце опонування, назва 

роботи, що опонувалася, та здобувача 

 Скрипник Тетяна Вікторівна 29 листопада 2016 р., засідання спеціалізованої 

вченої ради Д 26.450.02 в  Інституті спеціальної 

педагогіки НАПН України. “Психоемоційні стани 

батьків дітей з психофізичними відхиленнями: 

концептуалізація, діагностика і корекція” Душка 

А.Л. (здобуття наукового ступеня доктора 

психологічних наук)    

  

3. Членство в редакційних колегіях наукових фахових видань Університету, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних 

ВСЬОГО по кафедрі: 0 

  

Прізвище, ім’я, по батькові 

співробітника 

(повністю) 

Назва фахового видання Університету, 

включеного до міжнародних наукометричних 

баз даних, членом редакційної колегії якого є 

співробіник 

  

  

22.11.2016 р. 

Завідувач кафедри 

спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти                    О.В. Мартинчук                                                                                                                   

  

 


