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національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнародної науково- 
практичної онлайн-конференції (25 листопада 2020 року, м. Суми). – Суми : Вид-
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Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної онлайн- 

конференції присвячений актуальним питанням у напряму розв’язання 
широкого кола соціальних, науково-методологічних, психолого-педагогічних і 
медичних проблем щодо забезпечення життєдіяльності людей з особливими 
освітніми потребами та вивчення цього досвіду у вітчизняній і закордонній 
системах. 

Видання містить матеріали наукових доповідей викладачів закладів вищої 
освіти, науковців науково-дослідних установ, докторантів, аспірантів, 
магістрантів, практичних працівників сфери охорони здоров’я, освіти, 
соціального захисту населення, батьків, представників органів державного і 
місцевого самоврядування, недержавних громадських організацій, підприємств 
та інших установ. 

 

Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність інформації, 
опублікованої у збірнику. При користуванні матеріалами посилання на збірник 
праць та авторів є обов’язковим.
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експериментальному класі порівняно з контрольним, які потребували 

індивідуального підходу для стимулювання до читання художньої 

літератури. Після експериментального навчання вона становила 13 %; у 

контрольному класі такий показник становив на 49 % більше, тобто 65 %. 
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ВПЛИВ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ НА РОЗВИТОК 

СЕНСОМОТОРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ 

АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ 

Актуальність. Однією з найбільш актуальною проблемою 

реформування освіти є надання дітям з різними нозологічними 

особливостями можливості включення в освітній процес. Діти з розладами 

аутистичного спектру залишаються категорією, яка має обмежений 

доступ, що спричинено недостатністю розробленості корекційних методик 

та програм. На сьогодні існує велика кількість робіт, які описують 

складність та багатогранність особливостей розвитку дітей з РАС. 

Вивченням особливостей розвитку у дітей з розладами аутистичного 

спектру займалися, як зарубіжні, так і вітчизняні вчені : К. Лебединська,    

О. Ткач, М. Шеремет, Д. Шульженко,  І. Мойсеєнко,  І. Захожа,  О. Літвінова,  

Т. Куценко, О. Купчак, Н. Базима та ін. 



 


