
Затверджено на засіданні Вченої ради Інституту людини  

(протокол № 10 від 20 червня 2018р.) 

 

Звіт про результати реалізації наукових досліджень  

кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти в межах наукової теми Інституту людини 

«Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України» 

 

№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

1.  Формування 

передумов нав-

чання і розвитку  

дітей з ООП 

 

Термін вико-

нання:  

серпень 2017 р. – 

вересень 2018 р. 

 

1. Розроблено модель 

цілісного розвитку 

дитини з аутизмом 

2. Розроблено мето-

дологічні засади систе-

мно-ресурсного підхо-

ду, що охоплює взає-

мопов'язані внутрішні 

та зовнішні ресурси 

3. Визначено етапи 

сенсомоторної інтегра-

ції та критерії їх досяг-

нення для дітей дошкі-

льного і молодшого 

шкільного віку з аутиз-

мом 

4. Розкрито умови та 

механізми формування 

основ сенсомоторної 

інтеграції у дітей з 

аутизмом як базових 

характеристик їхнього 

цілісного розвитку. 

 

1. Розроблено зміст та алгоритм 

діагностичної процедури з ураху-

ванням закономірностей розвитку, 

що дає змогу: 

 визначити порушення у дітей з 

аутизмом на базових рівнях 

сенсомоторного та соціального 

розвитку; 

 використовувати результати 

діагностики при розробленні 

індивідуальної програми роз-

витку. 

2. Розроблено комплекс підходів, 

методів, вправ та засобів на кож-

ному рівні сенсомоторної інтегра-

ції, що застосовується для цілісно-

го розвитку дитини з аутизмом. 

 

Апробація результатів дослі-

дження: 

1. Серія семінарсько-

тренінгових занять «Сенсомоторна 

інтеграція як основа успішного 

навчання дитини з аутизмом» для 

педагогів інклюзивних закладів 

Онлайн курс для вчителів початкової школи 

/ EdEra 

«Супровід дитини з аутизмом в інклюзивному 

освітньому просторі» 

 

Публікації за результатами досліджень: 

Скрипник Т. В. Сенсорна інтеграція як підґру-

нтя цілісного розвитку дітей з аутизмом // 

Особлива дитина: навчання і виховання. – №4. 

–  2017. – С. 24-31. 

Розділи монографії «Дитина з аутизмом в 

інклюзивному освітньому середовищі». 

 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

 

Магістерські дослідження: 

Гатілова О.В. «Розвиток рухової сфери як 

фактор активізації формування мовлення у 

дітей з ЗНМ» 

(науковий керівник: Скрипник Т.В.) 

Шкоденко М.В. «Система комунікатинвих 

засобів дітей дошкліьного віку з аутизмом» 

(науковий керівник: Скрипник Т.В.) 

 

Скрипник 

Т.В. 

20.06.18 Посилання 1 

Посилання 2 

Посилання 3 

Посилання 4 

Посилання 5 

http://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/888-osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy.html
http://elibrary.kubg.edu.ua/18738/1/T_Skrypnyk_ODNIV_NNIG_4_80_2016_KSPKIO_IL.pdf
https://facebook.com/story.php?story_fbid=1123057204495467&id=100003735937488
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1530-maister-klas-15-12-17.html
https://www.facebook.com/NilonaTomatis/videos/475311452835790/?ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d
https://www.facebook.com/groups/kspkio/permalink/1370209949746291/


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

освіти України на базі Центру 

реабілітації Дарницького району м. 

Києва. 

2. Майстер-клас України 

«Алгоритм надання спеціальних 

освітніх послуг дітям з аутизмом в 

інклюзивному середовищі» для 

педагогів інклюзивних закладів 

освіти на Всеукраїнській науково-

практичній конференції 

(15.12.2017, м. Київ). 

3. Майстер-клас «Дитина з 

аутизмом: сценарій успішного 

навчання у школі» для педагогів м. 

Києва на Науковій цукерні Інсти-

туту людини (17.05.2018). 

4. Семінар-тренінг «Сенсор-

на інтеграція: повернення до вито-

ків» для керівників терапевтичних 

центрів Ізраїлю на базі Центру 

дитини та родини «Томатіс-

Нілона» (Кир’ят-Ата, Ізраїль). 

2.  Система соціа-

льно-

психологічних 

ресурсів освіт-

нього середови-

ща в контексті 

розвитку особи-

стості дитини з 

ООП 

 

Термін вико-

нання:  

вересень 2017 р. 

– січень 2020 р. 

1. Розроблено 

концептуальну модель 

взаємозв’язку компо-

нентів соціально-

психологічних ресурсів 

та компетенцій педаго-

гів в інклюзивному 

освітньому просторі. 

2. Розроблено 

теоретичні засади нау-

ково-дослідної діяль-

ності щодо реалізації 

експерименту всеукра-

їнского рівня за темою 

«Компетентність педа-

1. Розроблено зміст, етапи та 

алгоритм проведення експеримен-

ту всеукраїнського рівня за темою 

«Компетентність педагогів в ін-

клюзивному просторі при реаліза-

ції освітнього маршруту дітей з 

особливими освітніми потребами» 

2. Підготовлено пакет доку-

ментів: заявку та програму прове-

дення експерименту всеукраїнсь-

кого рівня за темою «Компетент-

ність педагогів в інклюзивному 

просторі при реалізації освітнього 

маршруту дітей з особливими осві-

тніми потребами». 

Розроблено методику оцінювання стану го-

товності педагогів інклюзивних закладів осві-

ти (за матеріалами ISSA «Інструмент профе-

сійного розвитку для покращення якості робо-

ти педагогів»). 

 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Скрипник Т. В. Стратегії класного 

менеджменту для інклюзивного середовища //  

Актуальні питання корекційної освіти (педаго-

гічні науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 

2 т. – Кам`янець-Подільський: ПП Медобори-

2006; 2017. – Т.2. – С. 215-223. 

2. Скрипник Т. В. Відповідне освітнє 

середовище для дітей з розладами аутистично-

ІЛ, кафедра 

спеціальної 

психології, 

корекційної 

та інклюзи-

вної освіти, 

Скрипник 

Т.В., Мар-

тинчук 

О.В., 

Найда 

Ю.М., Заєр-

кова Н.В., 

Бірюкова 

А.П. 

20.06.18 Посилання 1 

Посилання 2 

Посилання 3 

Посилання 4 

Посилання 5 

Посилання 6 

Посилання 7 

Посилання 8 

http://elibrary.kubg.edu.ua/19505/1/T_Skrypnyk_SKMDIP_APKO%28PN%29ZNP_9_2_KSPKIO_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/21661/1/T_Skrypnyk_VOSDDIRAS_ODNIV_2017_KSPKIO_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/20269/1/T_Skrypnyk_RVPVKMRDZA_KSPKIO_IL.PDF
http://elibrary.kubg.edu.ua/20271/1/T_Skrypnyk_PKRVPSDZAVOP_KSPKIO_IL.pdf
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5165-iii-mizhnarodnyi-konhres-zi-spetsialnoi-pedahohiky-psykholohii-ta-reabilitolohii-inkliuziia-v-novii-ukrainskii-shkoli-vyklyky-sohodennia.html
https://www.youtube.com/watch?v=hrx7gGhD9v8
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1411-ceminar-treninh-inkliuzyvni-tekhnolohii-dlia-dytyny-z-autyzmom-v-zakladi-osvity.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1261-treninh-shcho-stav-skladovoiu-sotsialnoho-proektu-maryny-poroshenko-inkliuzyvna-osvita-riven-svidomosti-natsii.html


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

гогів в інклюзивному 

просторі при реалізації 

освітнього маршруту 

дітей з особливими 

освітніми потребами» 

 

3. Подано аплікаційну форму 

проектної пропозиції на модуль 

Жана Моне «Якість інклюзивної 

освіти та її експертна, підтримка: 

зміна української парадигми у 

напрямі ЄС» 

Апробація результатів дослі-

дження: 

1.Серія майстер-класів «Технології 

створення інклюзивного освітньо-

го середовища в закладах освіти» в 

межах програми М. Порошенко 

«Інклюзивна освіта – рівень свідо-

мості нації» (Скрипник Т.В.) 

2. Майстер-клас «Модель надання 

спеціальних освітніх послуг дітям 

з аутизмом в інклюзивному сере-

довищі» на ІІІ Міжнародному кон-

гресі зі спеціальної педагогіки, 

психології та реабілітології, 

10.11.2017 р., м. Київ (Скрипник 

Т.В.)  

3.Серія семінарсько-тренінгових 

занять «Інклюзивні технології в 

освітньому середовищі» для педа-

гогів інклюзивних закладів освіти 

України на базі Центру реабілітації 

Дарницького району м. Києва 

(Скрипник Т.В.) 

го спектра // Особлива дитина: навчання і 

виховання, № 3 (83). – 2017. – 16-21. 

3. Скрипник Т. В. Роль візуальної підт-

римки в комунікативно-мовленнєвому розвит-

ку дітей з аутизмом // Актуальні проблеми 

педагогіки, психології та професійної освіти 

№1. – 2017. – С. 70-75. 

4. Скрипник Т. В. Переваги командної 

роботи в процесі супроводу дитини з аутиз-

мом в освітньому середовищі. Педагогічний 

процес: теорія та практика. Збірник наукових 

праць. Випуск 1. – 2017 – С. 106-111.  

5. Мартинчук О. В. Підготовка фахівців 

у галузі спеціальної освіти: нові підходи // 

Особлива дитина: навчання і виховання: нау-

ковий, навчальний, інформаційний журнал. – 

К.: Педагогічна преса, 2018. – № 1. – С. 14-28. 

 

Он-лайн курс на освітній платформі EdEra 

Мартинчук О.В. Компетентності вчителя для 

реалізації інклюзивного навчання / Модуль 

«Інклюзивна освіта» / Онлайн курс для вчите-

лів початкової школи (63 663 перегляди ста-

ном на 19.06.2018). 

 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

Магістерське дослідження: 

Литвиненко А. «Вивчення індивідуальних 

особливостей розвитку учнів 1 класів між 

дисциплінарними командами інклюзивних 

закладів освіти» (науковий керівник: Мартин-

чук О.В.) 

3.  Формування 

складоритмічної 

структури мов-

лення в контекс-

1. Розроблено теоре-

тичні засади методики 

формування складори-

тмічної структури мов-

1. Розроблено діагностичний 

інструментарій стану сформовано-

сті складоритмічної структури 

мовлення. 

Рукопис методики діагностики стану сформо-

ваності складоритмічної структури мовлення у 

дітей з ООП. 

 

Луцько К.В, 

Таран О.П., 

Тичина 

К.О., Бабич 

20.06.18 Посилання 1 

Посилання 2 

Посилання 3 

Посилання 4 

http://elibrary.kubg.edu.ua/14329/1/K_Lutsko_APKO%28PN%29ZNP_7_2_KSPKIO_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/22959/2/N.Babych_K.Lutsko_O.Taran_OOZOP_IL.pdf
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5165-iii-mizhnarodnyi-konhres-zi-spetsialnoi-pedahohiky-psykholohii-ta-reabilitolohii-inkliuziia-v-novii-ukrainskii-shkoli-vyklyky-sohodennia.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1461-maister-klas-aktyvizatsiia-movlennievoi-diialnosti-dytyny-v-sensorno-piznavalnomu-prostori-inkliuzyvnoho-navchannia.html


№ 
Етап/ 

Назва дослідження 

Результати реалізованих досліджень (етапів дослідження) 

Виконавець 

(ці) 

Дата презен-

тації резуль-

татів дослі-

дження (у т.ч. 

проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

ті супроводу 

дітей з ООП в 

освітньому про-

цесі закладу 

дошкільної осві-

ти 

 

Термін вико-

нання:  

березень 2017 р. 

- грудень 2020 р. 

 

лення в контексті су-

проводу дітей з ООП в 

освітньому процесі 

закладу дошкільної 

освіти 

 

2. Розроблено зміст 

методики діагностики 

складоритмічної струк-

тури мовлення у дітей з 

ООП дошкільного віку: 

Модуль І  «Ритмо-

руховий»; 

Модуль ІІ  

«Ритмо-простір»; 

Модуль ІІІ  

«Ритмо-вимовний» 

Модуль ІV 

«Складоритм 

 

 

2. Проведено діагностику стану 

сформованості складоритмічної 

структури мовлення для дітей з 

ООП  

(констатувальний етап досліджен-

ня): обстежено 

• 25 дітей з порушеннями мов-

лення; 

• 25 дітей з порушеннями слуху; 

• 25 дітей  з порушеннями зору 25 

дітей; 

• 25 дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату. 

 

Апробація результатів дослі-

дження: 

1. Майстер-клас «Активізація 

мовленнєвої діяльності дитини в 

сенсорно-пізнавальному просторі 

інклюзивного навчання» на ІІІ 

Міжнародному конгресі, 

10.11.2017 р., м. Київ (К.В. Луцько, 

Н.М. Бабич, О.П. Таран); 

2. Майстер-клас «Модель психо-

лого-педагогічних заходів з подо-

лання дислексії в учнів молодшого 

шкільного віку» на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції 

«Соціальне становлення особис-

тості в умовах суспільних транс-

формацій: наукові підходи та су-

часні практики»,15.12.2017 р., м. 

Київ; (Н.М. Бабич, К.В. Луцько, 

О.П. Таран) 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Луцько К.В. «Розвиток акустичної складової 

мовлення та її проекція на попередження та 

подолання мовленнєвих порушень у дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку» // 

Актуальні питання корекційної освіти. – 

Кам`янець-Подільський, «Медобори-2006». – 

Випуск 7. – Том1. – 2016. – С. 216-226 с. 

2. Бабич Н. М. Системне дослідження особли-

востей засвоєння складоритму дітьми з пору-

шеннями мовлення / Н. М. Бабич, К. В. Луць-

ко, О. П. Таран // Освіта осіб з особливими 

потребами: шляхи розбудови. – 2017. – №13. – 

С. 301–309.  

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

Магістерські дослідження: 

1. Беляєва М. «Розвиток складоритмі-чної 

сторони мовлення у дітей з ЗНМ ІІ-го рівня 

засобами барабанотерапії» (Науковий керів-

ник: Таран О.П.) 

2. Гетьман М. «Формування складоритмічної 

сторони мовлення як передумови сприймання 

просодичної інформації у дітей молодшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком 

мовлення» (Науковий керівник: Бабич Н.М.) 

3.Панасюк О. «Здоров’язбе-режувальні техно-

логії розвитку мовленнєвого дихання у дітей із 

загальним недорозвитком мовлення» (Науко-

вий керівник: Бабич Н.М.) 

4. Федоренко А. «Формування складоритміч-

ної структури мовлення у дітей старшого до-

шкільного віку із ЗНМ» (Науковий керівник: 

Данілавічютє Е.А.) 

Курсові  дослідження: 

1. Паталаха А. «Особливості формування 

складоритмічної структури мовлення у дітей 

Н.М. Посилання 5 

Посилання 6 

http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1330-n-avchalno-praktychnyi-seminar-realizatsiia-indyvidualnykh-mozhlyvostei-ditei-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-vidpovidno-do-pryntsypiv-inkliuzyvnoi-osvity.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1530-maister-klas-15-12-17.html
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тації резуль-

татів дослі-
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проміжних) 

на Вченій раді 

інституту / 

факультету 

(місяць, рік) 

Посилання на 

сайт кафедри, 

інституту/ 

факультету 

Університету, 

де оприлюдне-

но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

середнього дошкільного віку з порушеннями 

опорно- рухового апарату» (Науковий керів-

ник: Бабич Н.М.) 

2. Синюк С. «Особливості формування скла-

доритмічної структури   

мовлення у дітей старшого дошкільного віку з 

порушеннями зору» (Науковий керівник: Ба-

бич Н.М.) 

3. Глущенко Д. «Особливості формування 

складоритмічної структури  

мовлення у дітей середнього дошкільного віку 

з порушеннями зору» (Науковий керівник: 

Бабич Н.М.) 

4. Прокоп Є. «Особливості формування скла-

доритмічної структури мовлення у дітей сере-

днього дошкільного віку з порушеннями опо-

рно-рухового апарату» (Науковий керівник: 

Бабич Н.М.) 

5. Кривобок А. «Особливості формування 

складоритмічної структури мовлення у дітей 

старшого дошкільного віку з порушеннями 

слуху» (Науковий керівник: Бабич Н.М.) 

6. Цімахович І. «Особливості формування 

складоритмічної структури мовлення у дітей 

середнього дошкільного віку з порушеннями 

слуху» (Науковий керівник : Бабич Н.М.) 

7. Кулик Д. «Особливості формування плавно-

сті мовлення у дітей дошкільного віку як пе-

редумова комунікативної компетентності 

(клаттерінг)» (Науковий керівник: Бабич 

Н.М.) 

4.  Формування 

полімодального 

сприймання як 

підґрунтя нав-

чання і розвитку 

дітей з ООП 

Розроблено теоретичні 

засади методики фор-

мування полімодально-

го сприймання як підґ-

рунтя навчання і розви-

тку дітей з ООП 

1. Розроблено методику діагнос-

тики стану сформованості полімо-

дального сприймання на емпірич-

ному рівні (з використанням мето-

ду енцефалографії) 

 

Публікації за результатами досліджень: 

1. Lutsko K. Sensory development of a child 

with special needs: resources and 

perspectives. Польща (представлено теоре-

тичні засади методики розвитку полімо-

даль-ного сприймання у дітей з ООП 

Луцько К.В, 

Таран О.П., 

Тичина 

К.О., Бабич 

Н.М. 

20.06.18 Посилання 1 

Посилання 2 

Посилання 3 

Посилання 4 

http://elibrary.kubg.edu.ua/20904/1/K_Lutsko_K_Tyrlo_O_Babesha_E_Gunbin_YKTNDZOOPNDFSM_KSPKIO_IL.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/19508/1/K_Lutsko_APKO%28PN%29ZNP_9_1_KSPKIO_IL.pdf
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1634-naukovo-praktychna-konferentsiia-aktualni-problemy-inkliuzyvnoi-osvity.html
http://il.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-spetsialnoi-psykholohii-korektsiinoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity/podii/1241-zvit-naukova-tsukernia-2017.html
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факультету 
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но результати 

(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

 

Термін вико-

нання:  

березень 2017 р. 

- грудень 2020 р. 

 

 Апробація результатів дослі-

дження: 

1) Майстер-клас «Інноваційна 

професійна практика розвитку 

абстрактного домовленнєвого мис-

лення дітей із затримкою мовлен-

ня»  для майбутніх логопедів на 

Науковій цукерні Інституту люди-

ни, 15.05.2017 р. (Луцько К.В., 

магістр спеціальності “Корекційна 

освіта (логопедія)» Харченко Да-

рина.  

2) Майстер-клас «Формування 

полімодального сприймання у 

дітей з ООП: алгоритм і зміст» для 

майбутніх логопедів на Науковій 

цукерні Інституту людини, 

17.05.2018р. (Луцько К.В., студен-

ти спеціальності “Корекційна осві-

та (логопедія)» Поджара А., Абра-

менко М., Ласточкіна Є., Махлун 

В., Ступак Д. 

 

У межах наукової теми кафедри 

здійснюється навчання, засноване 

на дослідженнях. 

 

2. Луцько К.В. Дослідження показників реа-

кцій мозку на слуховий, зоровий, тактиль-

ний, руховий стимули при сприйманні 

мовлення та предметів засобами енцефа-

логра-фії» // Актуальні питання колекцій-

ної освіти. – Випуск 9. – Том 1. – 

Кам`янець-Подільський «Медобори-

2006», 2016. – 145-156 с. (представлено 

методику діагностики стану сформованос-

ті полімодального сприймання).  

3. Луцько К.В. Удосконалення корекційних 

технологій навчання дітей з особливими 

освітніми потребами на основі досліджен-

ня функціональних станів мозку» // Віс-

ник Кам’янець-Подільського національно-

го універси-тету імені Івана Огієнка «Ко-

рекційна педагогіка і психологія»  / К.М. 

Турло, О.М. Бабеша, Є.І. Гунбін, М.А. 

Абраменко – Випуск 8. – Том 1. – 

Кам’янець-Подільський «Медобори-

2006»,  2017. 

 

Наукові продукти у межах навчання, заснова-

ного на дослідженнях 

1. Лашкевич Г. «Оптимізація процесів між- 

півкульної взаємодії у дітей молодшого шкі-

льного віку з порушеннями писемного мов-

лення» (Науковий керівник: Бабич Н.М.)  

2. Васько С. «Технології використання сен-

сорної системи при формуванні усного мов-

лення у дітей дошкільного віку із ЗНМ» (Нау-

ковий керівник: Луцько К.В.) 

3. Малієнко О. «Формування рецептивної 

комунікації у дітей із ЗНМ І рівня полі-

сенсорними засобами» (Науковий керівник: 

Бабич Н.М.)  

4. Руденко Ю. «Формування активного слов-
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(у т.ч. проміж-

ні) досліджен-

ня 

На теоретичному рівні На практичному рівні Наукові продукти 

ника дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ 

засобами тактильного сприймання» (Науковий 

керівник: Таран О.П.) 

5. Поджара А. «Функціона-льні особливості 

активізації мовленнєво-рухового аналізатора у 

дітей дошкільного віку з загальним недороз-

витком мовлення» (Науковий керівник: Луць-

ко К.В.) 

 


