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Соціально-освітні домінанти підготовки фахівців  
соціальної сфери та інклюзивної освіти 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Ольга Гуренко, доктор педагогічних наук, професор,перший проректор 
Бердянського державного педагогічного університету,професор кафедри 
соціальної роботи та інклюзивної освіти факультету дошкільної, спеціальної та 
соціальної освіти Бердянського державного педагогічного університету. 
Катерина Петровська, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
соціальної роботи та інклюзивної освіти факультету дошкільної, спеціальної та 
соціальної освіти Бердянського державного педагогічного університету. 
Анастасія Попова, кандидат педагогічних наук, старший викладачка кафедри 
соціальної роботи та інклюзивної освіти, заступник декана факультету 
дошкільної, спеціальної та соціальної освіти з наукової роботи та міжнародної 
діяльності, голова Ради молодих учених Бердянського державного 
педагогічного університету. 
Дар’я Бибик, доктор філософії в галузі соціальної роботи, старший викладач 
кафедри соціальної освіти та соціальної роботи соціально-правового 
факультету Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова. 
Анастасія Нагорна, старший лаборант кафедри соціальної роботи та 
інклюзивної освіти факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти 
Бердянського державного педагогічного університету. 
 

ПРОГРАМНО-НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Ольга Гуренко, доктор педагогічних наук, професор,перший проректор 
Бердянського державного педагогічного університету, професор кафедри 
соціальної роботи та інклюзивної освіти факультету дошкільної, спеціальної та 
соціальної освіти Бердянського державного педагогічного університету. 
Лариса Казанцева, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету 
дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного 
педагогічного університету. 
Ірина Савельчук, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
соціальної освіти та соціальної роботи факультету соціально-економічної 
освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
Катерина Петровська, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
соціальної роботи та інклюзивної освіти факультету дошкільної, спеціальної та 
соціальної освіти Бердянського державного педагогічного університету. 
Бердянського державного педагогічного університету. 
Наталя Захарова, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
соціальної роботи та інклюзивної освіти факультету дошкільної, спеціальної та 
соціальної освіти Бердянського державного педагогічного університету. 
Олена Ревуцька, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
прикладної психології та логопедії факультету дошкільної, спеціальної та 
соціальної освіти Бердянського державного педагогічного університету 
Бердянського державного педагогічного університету. 
Ганна Лопатіна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
прикладної психології та логопедії факультету дошкільної, спеціальної та 
соціальної освіти Бердянського державного педагогічного університету. 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 
(27-28 жовтня 2021 р., м. Бердянськ) 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

СЕКЦІЯ 1 
ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 
Голова секції: Ольга Гуренко,доктор педагогічних наук, професор, перший 

проректор, професор кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти 
факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Бердянського 
державного педагогічного університету. 

Секретар: Ольга Малихіна, кандидат психологічних наук, старший викладач 
кафедри прикладної психології та логопедії факультету дошкільної, 
спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного педагогічного 
університету. 

 

Олена Іонова, Світлана Лупаренко (Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди). Антропософський підхід до 
інклюзивної освіти молодших школярів. 

 

Олена  Гуляєва, Олена Милославська (Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна). Емпатія як чинник психологічної готовності до 
тьюторства студентської молоді щодо осіб з інвалідністю. 

 

Наталія Мірошніченко (Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова). Соціально-педагогічні умови адаптації 

студентів з обмеженими функціональними можливостями до 

освітнього простору університету. 
 

Тетяна Скрипнік (Інститут людини Київського університету 

імені Б. Грінченка). Подолання недосконалості української супровідної 

документації з інклюзивного навчання та проєктування стратегій 

втручання. 
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СЕКЦІЯ 2 
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ  

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
 

Голова секції: Наталя Захарова,кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти факультету дошкільної, 
спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного педагогічного 
університету. 

Секретар:Наталя Анастасова, старший викладач кафедри прикладної 

психології та логопедії факультету дошкільної, спеціальної та соціальної 
освіти Бердянського державного педагогічного університету. 

 

Вікторія Жерліцина, Тетяна Єськова (Бердянський державний педагогічний 
університет). Особливості використання нетрадиційних технік 
аплікації для розвитку творчості дітей старшого дошкільного віку в 
інклюзивній групі. 

 

Тетяна Житнік (Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького). Початкова мистецька освіта як форма 
первинного формування художніх цінностей у дітей старшого 
дошкільного віку. 

 

Наталя Захарова (Бердянський державний педагогічний університет). 
Готовність фахівця до роботи в мультидисциплінарній команді 
супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

 

Ольга Ілішова (Бердянський державний педагогічний університет). 
Теоретичні засади впровадження інклюзивної освіти в умовах закладу 
дошкільної освіти. 

 
Світлана Калаур (Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка). Загальні підходи до соціалізації учнів з 
особливими освітніми потребами у процесі навчання. 

 

Людмила Кузнєцова (Комунальний заклад вищої освіти «Барський 
гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського»). 
Толерантність як принцип інклюзивного освітнього середовища. 

 

Марія Михайлюк, Сергій Гераськов (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського»). 
Інклюзивний підхід у соціальній роботі з батьками дітей з особливими 
освітніми потребами та схильністю до девіантної поведінки. 

 

Людмила Неїжпапа (Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова). Розвиток особистісного потенціалу дитини з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного середовища 

ЗЗСО. 



ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 
(27-28 жовтня 2021 р., м. Бердянськ) 

 

Олена Ревуцька (Бердянський державний педагогічний університет), Тетяна 

Малуєва (КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» БМР). Психологічна 

готовність  педагогів до інклюзивної освіти. 

 

Юлія Хадаєва, Тамара Посипайко (Черкаський фаховий коледж харчових 
технологій та бізнесу). Інклюзивне освітнє середовище закладів освіти. 

 

Ольга Якубенко, Юлія Семеняко (Бердянський державний педагогічний 
університет). Використання комп’ютерних технологій у навчанні осіб з 
особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти. 

 

Ірина Ясточкіна (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). Інноваційні соціальні технології  в зарубіжній 
та вітчизняній практиці. 
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СЕКЦІЯ 3 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СИСТЕМІ 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Голова секції: Анастасія Попова, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти факультету 
дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного 
педагогічного університету. 

Секретар: Анастасія Нагорна, старший лаборант кафедри соціальної роботи та 

інклюзивної освіти факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти 
Бердянського державного педагогічного університету. 

 

Ольга Бованенко(Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова). Роль недержавного сектору у соціально-

педагогічній роботі з дітьми та молоддю в територіальній громаді. 
 

Олена Вакуленко (Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова). Сучаснi законодавчi аспекти молодiжноi 

полiтики в Українi. 

 

Марія Гладиш (Запорізький національний університет). Комунікативна 

компетентність менеджера соціальної роботи. 
 

Марія Житинська (Національний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова). Роль стейкхолдерів у професійній  підготовці 

майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з людьми похилого віку. 
 

Оксана Міхеєва (Національний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова). Сучасні аспекти професійної підготовки 

соціальних працівників: український та закордонний досвід. 
 

Ксенія Сичова (Донецький національний університет імені В. Стуса). 
Технологія проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни 
«соціальна політика в Україні» зі студентами спеціальностей «соціальна 
робота» та «управління персоналом та економіка праці». 

 

Валентина Тернопільська (Національний педагогічний університет 

імені М. П.Драгоманова) .До питання про принципи організації 

дистанційного навчання в системі підготовки фахівця соціальної сфери. 
 

Олена Файермен (Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда 

Нобеля»). Соціальний інтелект як складник готовності майбутніх 

фахівців соціономічної сфери до соціальної підтримки сімей із дітьми з 

особливими потребами. 
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СЕКЦІЯ 4 
ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ І СФЕРИ ОСВІТИ 
 
Голова секції: Сергій Улюкаєв, андидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти факультету дошкільної, 
спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного педагогічного 
університету. 

Секретар: Ксенія Сивоїд, старший лаборант кафедри дошкільної освіти 
факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Бердянського 
державного педагогічного університету. 

 
Валерія Авраімова, Юлія Семеняко (Бердянський державний педагогічний 

університет).  Актуальні проблеми інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх вихователів. 

 
Ангеліна Аксютіна, Катерина Петровська (Бердянський державний 

педагогічний університет). Організація інноваційних форм сімейного 
дозвілля як напрям професійної діяльності соціального педагога. 

 
Світлана Аниськіна (Державний заклад вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України). 
Моральні ідеї І. Канта. 

 
Ольга Байдарова (Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка), Оксана Михайловська (Міжнародна громадська 
організація «Міжнародний центр розвитку і лідерства»). Проблеми 
розбудови системи професійного навчання працівників у галузі 
соціальної роботи в Україні. 

 
Тетяна Богай, Ярослава Бугерко (Західноукраїнський національний 

університет (м. Тернопіль). Рефлексивні механізми суб’єктивного 
привласнення знань студентами ЗВО. 

 
Дар’я Грицун, Алла Омеляненко (Бердянський державний педагогічний 

університет). Формування мовленнєвого спілкування дітей 
дошкільного віку в різновіковому дитячому колективі. 

 
Аліна Джеваго, Анастасія Попова (Бердянський державний педагогічний 

університет). Профілактика наркоманії серед підлітків як соціально-
педагогічна проблема. 

 
Вікторія Дрозд, Алла Омеляненко (Бердянський державний педагогічний 

університет). Розвиток культури мовленнєвого спілкування дітей 
дошкільного віку засобами ігрових технологій. 

 



Соціально-освітні домінанти підготовки фахівців  
соціальної сфери та інклюзивної освіти 

 

 

Інна Івженко (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова). 
Моделі супервізії в соціальній роботі: переваги та недоліки 
впровадження. 

 
Анна Кулікова, Анастасія Попова (Бердянський державний педагогічний 

університет). Арт-терапія як технологія соціально-педагогічної 
діяльності. 

 
Ганна Лопатіна (Бердянський державний педагогічний університет). Шляхи 

формування інклюзивної компетентності науково-педагогічних 
працівників БДПУ. 

 
Людмила Мищак (Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова). Вплив соціокультурного середовища 

великого міста на становлення особистості студента. 

 
Анастасія Попова (Бердянський державний педагогічний університет). Деякі 

аспекти cистеми професійного розвитку соціальних працівників у 
провінції Канади Онтаріо. 

 
Інна Прокопчук, Тетяна Тернавська (Приватний вищий навчальний заклад 

«Кропивницький інститут державного та муніципального управління»). 
Освіта в продовж життя фахівців соціальної сфери: теоретичний 
аналіз. 

 
Наталя Руденко, Алла Омеляненко (Бердянський державний педагогічний 

університет). Формування уявлень у дітей старшого дошкільного віку 
про емоції на інтегрованих заняттях. 

 
Вікторія Сичова, Лариса Хижняк, Світлана Вакуленко (Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна). Компетентнісний підхід 
до підвищення кваліфікації надавачів соціальних послуг особам 
похилого віку. 

 

Таміла Хайлук (Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова). Університетський кампус як освітньо-виховне 

середовище. 
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СЕКЦІЯ 5 
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Голова секції: Катерина Петровська, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти факультету 
дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного 
педагогічного університету. 

Секретар: Дарина Литвиченко, асистент кафедри прикладної психології та 
логопедії факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти 
Бердянського державного педагогічного університету. 

 
Галина Бей, Ірина Савельчук (Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова). Розширення сфера надання соціальних 
послуг засобами соціально-проектної діяльності. 

 

Вадим Бибик, Дар’я Бибик (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). Проєктна компетентність майбутніх надавачів 
соціальних послуг в галузі соціальної роботи. 

 

Ренате Вайнола (Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова). Науковий супровід фахового зростання 

магістрів соціальної роботи. 

 

Ольга Донченко (Бердянський державний педагогічний університет). 
Розвиток професійної креативності фахівця соціальної сфери в умовах 
закладу вищої освіти. 

 

Олена Карпенко (Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова). Особливості індивідуального підходу у 
процесі практичної підготовки майбутніх соціальних працівників в 
умовах закладу вищої освіти. 

 

Марія Кузьміна (Національний університет «Запорізька політехніка»). 
Теоретико-методологічні особливості визначення професійних 
компетентностей соціальних працівників. 

 

Наталія Мацейко (Бердянський державний педагогічний університет). 
Впровадження гендерного компонента в систему професійної 
підготовки майбутніх соціальних працівників. 

 

Ян Мен'ї (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). 
Комунікабельність студента як показник ефективності 
соціокультурного середовища закладу вищої освіти. 

 



Соціально-освітні домінанти підготовки фахівців  
соціальної сфери та інклюзивної освіти 

 

 

Ірина Олійник (Університет імені Альфреда Нобеля). До проблеми 
підготовки майбутніх соціальних працівників до соціально-
педагогічної діяльності в інклюзивному середовищі. 

 

Вікторія Остапчук (Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова). Саморозвиток  особистості здобувача 

фахового закладу  передвищої  освіти в умовах позанавчальної  

діяльності. 

 

Ірина Сизоненко (Бердянський державний педагогічний університет). 
Гейміфікація процесу формування морально-правової культури 
здобувачів вищої освіти зі спеціальності соціальна робота в умовах 
змішаного навчання. 

 

Аліна Солнишкіна (Дніпровський національний університет 
імені О. Гончара). Професійне становлення та розвиток студентів 
спеціальності «соціальна робота»: особливості впровадження 
практичних компонентів. 

 

Сі Цзечень (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). 

Підготовка студентської молоді до соціально відповідальної 

професійної діяльності. 
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СЕКЦІЯ 6 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВРАЗЛИВИХ 

ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 

 

Голова секції: Ірина Сизоненко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної роботи та інклюзивної освіти факультету дошкільної, 
спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного педагогічного 
університету 

Секретар: Наталія Мацейко, асистент кафедри соціальної роботи та 
інклюзивної освіти факультету дошкільної, спеціальної та соціальної 
освіти Бердянського державного педагогічного університету 

 

Вікторія Амеліна (Інститут проблем виховання Національної академії 

педагогічних України). Розуміння проблеми розвитку життєвих 

стратегій молоді. 

 

Володимир Висоцький, Ірина Сизоненко (Бердянський державний 

педагогічний університет). Соціальна робота з військовослужбовцями. 

 

Марія Відьменко (Черкаський фаховий коледж харчових технологій та 

бізнесу). Шляхи вдосконалення соціальної роботи  неповною сім'єю. 

 

Наталя Голуб, Катерина Петровська (Бердянський державний педагогічний 

університет). Соціальна підтримка сімей, в яких виховуються діти з 

інвалідністю. 

 

Юлія Данильчук, Анастасія Тургенєва (Бердянський державний 

педагогічний університет). Деінституалізація закладів освіти 

інтернатного типу. 

 

Катерина Дибко (КУ «Обласний центр комплексної реабілітації осіб з 

інвалідністю» ЗОР). Особливості соціально-психологічної реабілітації 

осіб з інвалідністю в умовах реабілітаційного центру. 

 

Ольга Жамкова, Тетяна Тернавська (Приватний вищий навчальний заклад 

«Кропивницький інститут державного та муніципального управління). 

Теоретичний аналіз безробіття як чинника організації надання 

соціальних послуг. 

 

Ганна Карташова, Катерина Петровська (Бердянський державний 

педагогічний університет). Організація комплексного догляду та 

підтримки ВІЛ-позитивних людей (досвід громадського сектору). 



Соціально-освітні домінанти підготовки фахівців  
соціальної сфери та інклюзивної освіти 

 

 

Iнна Коваленко (Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова). Технологiчнi особливостi соцiальної  роботи з 

жiнками, що зазнали насильства в сiм'ї. 

 

Ганна Костюшко (Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова). Особливості етнічної соціалізації дітей 

молодшого шкільного віку в сучасному вимірі. 

 

Тетяна Куниця (Інститут проблем виховання Національної академії 

педагогічних наук України). Технологія соціально-педагогічного 

супроводу формування громадянської позиції у дітей з сімей 

вимушених переселенців. 

 

Юліана Мацкевіч (Запорізький національний університет), Людмила 

Романенкова (Запорізька обласна громадська організація «Флоренс»). 

Неформальна освіта людей похилого віку: соціально-педагогічний 

аспект. 

 

Світлана Миколюк (Західноукраїнський національний університет). 

Соціально-педагогічні аспекти соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

 

Валентина Николаєва (Донецький державний університет управління). 

Деінституціалізація інтернатних закладів у контексті захисту прав 

дітей в Україні. 

 

Марина Соляник (Національний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова). Сучасні аспекти соціально-педагогічної 
підтримки сімей, що перебувають у СЖО. 

 

Олександра Панченко, Яна Сідлецька, Марія Відьменко (Черкаський 

фаховий коледж харчових технологій та бізнесу). Сучасні причини 

агресивної та жорстокої поведінки підлітків. 

 

Сергій Улюкаєв (Бердянський державний педагогічний університет). 

Соціально-педагогічні аспекти соціального захисту вимушених 

переселенців в сучасних реаліях. 

 

Ольга Шишова (Національний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова). Вплив психолого-педагогічних чинників на 

розвиток мови у дітей РАС. 
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СЕКЦІЯ 7 

ВИБРАНІ ПИТАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

Голова секції: Олена Ревуцька, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри прикладної психології та логопедії факультету дошкільної, 
спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного педагогічного 
університету. 

Секретар: Ганна Мицик, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри прикладної психології та логопедії факультету дошкільної, 
спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного педагогічного 
університету. 

 

Уляна Авраменко, Крістіна Балашова (Запорізький національний 

університет). Арт-терапевтичні технології в корекційній роботі з 

дітьми молодшого шкільного віку з логоневрозом. 

 

Альона Бабіченко (Бердянський державний педагогічний університет). 

Готовність дитини з порушенням слуху до навчання у школі. 

 

Наталя Григор’єва (Бердянський державний педагогічний університет). 

Використання педагогічної технології М. Монтессорі в процесі 

соціалізації дітей дошкільного віку. 

 

Галина Корек, Вікторія Апухтіна (Запорізький національний університет). 

Використання жестової мови в роботі логопеда з немовленнєвими 

дітьми. 

 

Долорес Завітренко, Анатолій Рацул, Олена Нагорна 

(Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені В. Винниченка). Методика Марії Монтесорі. 

 

Тетяна Соловйова(Запорізький національний університет). Формування 

життєвої компетентності молоді з порушеннями інтелектуального 

розвитку. 

 

Ірина Суровцева (Приазовський державний технічний університет). 

Американський досвід шкільної соціальної роботи (на прикладі 

чартерних шкіл). 

 

 

  



Соціально-освітні домінанти підготовки фахівців  
соціальної сфери та інклюзивної освіти 

 

 

СЕКЦІЯ 8 

ПРОЕКТУВАННЯ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНИХ ПРОГРАМ 
 

Голова секції: Ганна Лопатіна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри прикладної психології та логопедії факультету дошкільної, 
спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного педагогічного 
університету. 

Секретар: Альона Бабіченко, асистент кафедри прикладної психології та 

логопедії факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти 
Бердянського державного педагогічного університету. 

 

Наталія Заверико (Запорізький національний університет). Конструювання 

соціально-профілактичних програм для підлітків. 

 

Тетяна Кулініч, Надія Кот (Бердянський державний педагогічний 

університет). Психолого-педагогічна діагностика та корекція готовності 

до шкільного навчання дітей з незначними психофізичними 

порушеннями. 
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