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 У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів 

вузів та співробітників наукових установ України щодо питання результатів новітніх теоретичних та 

експериментальних досліджень в галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології. Дослідження у 

зазначених галузях педагогічної та психологічної науки охоплюють проблеми вивчення, виховання, освіти, 

соціалізації, абілітації та реабілітації осіб з вадами психічного та (або) фізичного розвитку різних вікових 

категорій – від раннього дитинства до періодів після шкільного професійного навчання та самостійної 

трудової діяльності у дорослому віці. 
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