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Від укладача 

У 2017 році побачив світ бібліографічний покажчик «Діти з 

особливими потребами в освітньому просторі України» 

(https://zounb.zp.ua/resourse/pokazhchyky/diti-z-osoblivimi-osvitnimi-

potrebami/diti-z-osoblivimi-potrebami-v-osvitnomu-prostori-ukraini). 

До його створення спонукали підвищення уваги держави і 

суспільства до цієї важливої проблеми та прагнення в будь-який 

спосіб допомогти у вирішенні виниклих нагальних завдань. 

Посібник був структурований за розділами, які включали 

законодавчі та нормативні документи, матеріали загального 

характеру та за окремими напрямами нозологій дітей шкільного 

віку. На цей час до ресурсу звернулось біля 90 000 користувачів. 

Тож виникла ідея зібрати нові джерела під серією «Діти з 

особливими освітніми потребами» (опубліковані після виходу 

покажчика), які стосуються окремих нозологій та включають 

категорії дітей як шкільного, так і дошкільного віку. 

Третій випуск серії «Діти з особливими освітніми потребами» 

має назву «Діти з порушеннями слуху». Видання вміщує джерела із 

фондів Запорізької ОУНБ та повнотекстові відкриті інтернет-

ресурси із наукових збірників, часописів (які мають електронну 

версію), електронних видань українською мовою. У покажчику 

зібрані матеріали, напрацьовані вітчизняними фахівцями та 

надруковані у вітчизняних виданнях з 2018 по 2020 роки. Видання, 

які відсутні у фондах Запорізької ОУНБ, мають Інтернет-

посилання. Джерела розміщені в прямій хронологічній 

послідовності, в межах хронологічної рубрики (одного року) – за 

абеткою. 

Добір матеріалів закінчено у вересні 2021 року. 

Видання адресоване фахівцям навчальних і загальноосвітніх 

закладів, студентам психолого-педагогічного профілю, науковцям і 

практикам, батькам дітей з затримкою психічного розвитку. 

https://zounb.zp.ua/resourse/pokazhchyky/diti-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami/diti-z-osoblivimi-potrebami-v-osvitnomu-prostori-ukraini
https://zounb.zp.ua/resourse/pokazhchyky/diti-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami/diti-z-osoblivimi-potrebami-v-osvitnomu-prostori-ukraini
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1. Адамюк Н. До питання доступу до вищої освіти жестомовними 

глухими особами Україні [Електронний ресурс] / Н. Адамюк // 

Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення : зб. 

матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 черв. 2018 р.) / 

Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - К. : «Наша друкарня». - 

2018. - URL: https://cutt.ly/7brxWl7  

2. Адамюк Н. Сучасний погляд на жестову мову [Електронний 

ресурс] / Наталія Адамюк // Освіта осіб з особливими потребами: 

шляхи розбудови: наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. 

педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2018. – 

Вип. 14. – С. 11-21. – URL: 

https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/3/13 

3. Альошина А. І. Зміст технології корекції порушень постави дітей 

із вадами слуху [Електронний ресурс] / А. І. Альошина, Р. Б. 

Іваніцький // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі 

Українки. Фіз. виховання і спорт. - 2018. - Вип. 30. - С. 42-53. - 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2018_30_8 

4. Альошина А. Особливості вертикальної стійкості тіла школярів 

11-14 років з вадами слуху [Електронний ресурс] / А. Альошина, Р. 

Іваніцький // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. - 2018. - № 

3. - С. 24-28.  

5. Альошичева Т. Б. Використання різних видів роботи на уроках 

індивідуальної слухо-мовної роботи в молодших класах 

[Електронний ресурс] / Альошичева Т. Б., Нестеренко Н. М. // 

Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

(18-19 трав. 2018 р., м. Харків) / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. 

Сковороди ; за загал. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Х., 2018. – С. 

659-661. - URL: https://cutt.ly/GbnrVAo 

6. Андреева О. Ю. Реализация дифференцированного подхода при 

формировании связной монологической речи детей с нарушением 

слуха старшего дошкольного возраста [Електронний ресурс] / О. 

Ю. Андреева // Актуальні питання корекц. освіти. Пед. науки. - 

2018. - Вип. 12. - С. 5-19. - URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_12_3 

7. Афанасьєв С. Особливості кінематики ходьби дітей 7-10 років з 

вадами слуху [Електронний ресурс] / С. Афанасьєв, К. Бурдаєв // 
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Спорт. вісн. Придніпров'я. - 2018. - № 2. - С. 4-8. - URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2018_2_2 

8. Афанасьєв С. Характеристика опорно-ресорних властивостей 

стопи дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі 

фізичного виховання [Електронний ресурс] / С. Афанасьєв, К. 

Бурдаєв // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. - 2018. - № 2. - 

С. 46-52.  

9. Бавшина Р. Б. Система роботи з розвитку слухового сприйняття 

мовлення дітей із порушенням слухової функції [Електронний 

ресурс] / Р. Б. Бавшина // Соціальна та життєва практика в 

структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез 

Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН 

України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; 

Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-

реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – 

Запоріжжя, 2018. – С. 79-80. – URL: https://cutt.ly/npqdZNQ 

10. Барабаш Я. С. Корекційно-розвиткові заняття з лікувальної 

фізкультури як засіб зняття емоційної напруги та зменшення рівня 

ситуативної тривожності у дітей з порушенням слуху та у дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Барабаш 

Я. С., Касецька М. В. // Інклюзивне навчання в Новій українській 

школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 -27 берез. 2018 р., 

м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України [та ін.] ; 

упоряд. : Лапін А. В., Сурмай Л. О., Щуцька О. І. – К. : 

Інтерсервіс, 2018. – С. 101-104. - URL: https://cutt.ly/rbKGvaF 

11. Бондаренко, Ю. Корекційний вплив музичної діяльності на 

розвиток особистості дошкільника зі зниженим зором / Ю. 

Бондаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інновац. - 2018. – 

№ 10 (84). - С. 334–343. 

https://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7221 

12. Бурдаєв К. В. Біологічні передумови до розробки технології 

формування статодинамічної постави дітей молодшого шкільного 

віку з вадами слуху в процесі адаптивного фізичного виховання 

[Електронний ресурс] / К. В. Бурдаєв // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. 

Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. 

культура і спорт). - 2018. - Вип. 11(105). - С. 21-26. - URL: 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/25136/Burdaiev.p

df?sequence=1 
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13. Бурдаєв К. В. Морфологічні особливості дітей молодшого 

шкільного віку з вадами слуху [Електронний ресурс] / К. В. 

Бурдаєв, А. П. Гвоздак // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). 

- 2018. - Вип. 9. - С. 26-31. - URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2018_9_7 

14. Бурдаєв К. В. Особливості вертикальної стійкості тіла молодших 

школярів з вадами слуху в процесі фізичного виховання 

[Електронний ресурс] / К. В. Бурдаєв // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. 

Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. 

культура і спорт). - 2018. - Вип. 3. - С. 15-19. - URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2018_3_6 

15. Бурдаєв К. В. Технологія формування статодинамічної постави 

дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі 

адаптивного фізичного виховання [Електронний ресурс] / К. В. 

Бурдаєв // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ету ім. Лесі 

Українки. Фіз. виховання і спорт. - 2018. - Вип. 30. - С. 122-128. - 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2018_30_20 

16. Бурлака О. В. Проблема підвищення якості знань в учнів із 

порушеннями слуху на основі формування географічних понять / 

О. В. Бурлака // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Пед. науки. - 

2018. - Вип. 82(3). – С. 52-55. 

17. Гарнюк Л. Г. Вплив психологічних особливостей дітей із 

порушеннями слуху на вибір їхньої майбутньої професії 

[Електронний ресурс] / Л. Г. Гарнюк, А. О. Сорокіна // Вісн. Ун-ту 

ім. Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. - 2018. - № 

1. - С. 76–79. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2018_1_13 

18. Губко О. І. Перегляд повоєнних договорів у 20-х рр. XX ст. 

Вашингтонська конференція. Урок з усесвітньої історії для учнів 

11-го класу з порушеннями слуху та мовлення / О. І. Губко // 

Дитина з особливими потребами. - 2018. - № 8. - С. 13-17. 

19. Гудзенко Н. Формування вимови в глухих дітей : використання 

ІКТ на уроках розвитку слухового сприймання / Надія Гудзенко // 

Дефектолог. - 2018. - № 5. - С. 25-29. 

20. Демчук Л. Й. Система та методи навчання дітей із вадами слуху та 

мовлення на заняттях з розвитку слухо-зоро-тактильного 

сприймання усного мовлення та формування вимови 

[Електронний ресурс] / Л. Й. Демчук // Інклюзивне навчання в 
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Новій українській школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 

-27 берез. 2018 р., м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН 

України [та ін.] ; упоряд. : Лапін А. В., Сурмай Л. О., Щуцька О. І. 

– К. : Інтерсервіс, 2018. – С. 111-114. - URL: https://cutt.ly/rbKGvaF 

21. Дерев’янко С. Психологічні особливості взаємозв’язку 

спілкування та тривожності у дітей підліткового віку зі зниженим 

слухом [Електронний ресурс] / С. Дерев’янко // Магіст. наук. вісн. 

Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. - 2018. - Вип. 

29. - С. 55–58. - URL: 

http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11198 

22. Дитина з порушенням слуху : навігація для батьків [Електронний 

ресурс] / Мед. центр слух. реабілітації «АВРОРА» ; Ін-т спец. 

педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка НАПН України ; 

кол. авт. Жук В. В. та ін. – К. : [Б. в.], 2018. - 50 с. - URL: 

https://lib.iitta.gov.ua/715811/ 

23. Дробот О. Лінгводидактичні аспекти навчання української 

жестової мови. / О. Дробот, А. Замша // Особлива дитина: 

навчання і виховання. – 2018. – № 3. – С. 37-44. 

24. Дробот О. Організаційно-педагогічні умови формування 

жестомовної комунікативної компетентності дошкільників із 

порушеннями слуху [Електронний ресурс] / О. Дробот // Освіта 

осіб з особливими потребами: виклики сьогодення : зб. матеріалів 

Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 черв. 2018 р.) / Ін-т спец. 

педагогіки НАПН України. - К. : «Наша друкарня». - 2018. - URL: 

https://cutt.ly/7brxWl7  

25. Дробот О. Особливості технологічного підходу до формування 

навичок спілкування у глухих дошкільників засобами 

бімодального білінгвізму / [Електронний ресурс] / Олена Дробот // 

Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук. 

метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. 

Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2018. - Вип. 14. - С. 52-60. - URL: 

https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/3/13 

26. Дубровін А. Ф. Корекція координаційних розладів глухих 

школярів у процесі адаптивного фізичного виховання / А. Ф, 

Дубровін // Сучасні реабілітаційно-спортивні технології: теорія і 

практика : тези доп. ІІ регіон. наук.-практ. конф. (5 лют. 2018 р., м. 

Полтава) / Полтав. ін-т економіки і права Ун-ту «Україна» ; 

Полтав. регіон. центр з фіз. культури і спорту інвалідів 
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«Інваспорт» ПОР ; Полтав. обл. дитячо-юнацька реабілітац.-спорт. 

шк. інвалідів ; гол. ред. Бойко Галина Миколаївна. - Полтава, 

2018. – С. 44-46. - URL: https://cutt.ly/MWPbxAj 

27. Дудар Н. В. Формування та розвиток пізнавальних інтересів в 

учнів з вадами слуху на уроках з природознавства [Електронний 

ресурс] / Н. В. Дудар // Інклюзивне навчання в Новій українській 

школі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26 -27 берез. 2018 р., 

м. Теребовля) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України [та ін.] ; 

упоряд. : Лапін А. В., .Сурмай Л. О., Щуцька О. І. – К. : 

Інтерсервіс, 2018. – С.114-117. - URL: https://cutt.ly/rbKGvaF 

28. Єпіфанова-Кожевнікова Т. В. Рухливі ігри з інтелектуальним 

навантаженням як засіб розвитку мовлення та фізичного розвитку 

дітей дошкільного віку з порушеннями слухової функції 

[Електронний ресурс] / Т. В. Єпіфанова-Кожевнікова // Педагогіка 

здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (18-19 трав. 

2018 р. м. Харків) / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за 

загал. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Х., 2018. – С. 697-681. - URL: 

https://cutt.ly/GbnrVAo 

29. Заболотний Д. І. Ефективність кохлеарної імплантації у дітей з 

тяжкою сенсоневральною приглухуватістю та глухотою за даними 
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