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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ КОМІТЕТ 
 

Ковальов В. Д. 
 

д-р. техн. наук, проф., ректор ДДМА (Україна); 

Турчанін М. А. 

 
 
 
 

д-р хім. наук, проф., проректор із наукової роботи,  
управління розвитком і міжнародних зв’язків ДДМА (Ук-
раїна); 
 
 

Мироненко Є. В. 
д-р. техн. наук, проф., декан ф-ту економіки  
та менеджменту ДДМА (Україна); 
 
 

Долинний Ю. О. 
канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри фізичного вихо-
вання і спорту ДДМА (Україна); 
 
 

Філінков В.І. канд. наук з фіз. вих. і спорту, професор кафедри фізичного 
виховання і спорту (Україна); 

Олійник О. М. старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту 
ДДМА (Україна); 

Gertruda 
Wieczorek  

 
 

Master in Pedagogy, PhD in Humanities, an employee of the 
Department of Post-penitentiary Assistance and Professional 
Activation at the Institute of Social Affairs of the Pedagogical 
University of Cracow (Poland); 

Мовкебаєва З.А. 

 
 

д-р пед. наук, проф. КазНПУ ім. Абая, директор Ре-
сурсного консультативного центру інклюзивної освіти для 
ВНЗ РК і превентивної суїцидології (Республіка Казах-
стан); 

Погорлецьки А.Н. 

 
 

д-р біол. наук, доцент кафедри кінетотерапії Державного 
університету фізичного виховання і спорту (Республіка 
Молдова); 

Коледа В.А.  

 
 

д-р пед. наук, професор, зав. кафедри фізичного ви-ховання 
і спорту Білоруського державного університету (Республіка 
Білорусь);  
 

Азатян Т.Ю.  

 

канд. пед. наук, заступник декана з питань науки і після-
вузівської освіти факультету спеціальної освіти, доц. кафе-
дри спеціальної педагогіки і психології Вірменського дер-
жавного педагогічного університету ім. Хачатура Абовяна 
(Республіка Вірменія);  
 
 

Грибан Г.П.  

д-р пед. наук, професор, академік АН ВО України, дійсний 
член (академік) Української академії наук (УАН), заслуже-
ний діяч науки і техніки України, професор кафедри фізич-
ного виховання та спортивного вдосконалення Житомирсь-
кого державного університету імені Івана Франка (Украї-
на);  
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Омельченко С. О. 
 

д-р пед. наук, професор, ректор ДДПУ (Україна); 

Холодний О.І. 

 

канд. пед. наук, доц., декан факультету фізичного виховання 
Державного вищого навчального закладу «Донбаський дер-
жавний педагогічний університет» 

Фоміна С. О. 

 
 

директор державної реабілітаційної установи «Центр ком-
плексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас»» 
(Україна); 

Борисов В. В. 

 
 

д-р пед. наук, професор Комунального вищого навчального 
закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
академія» Запоріжської обласної ради (Україна); 
 

 
 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

 актуальні питання наукових досліджень фізичного виховання у 
закладах вищої освіти; 

 професійна підготовка майбутніх фахівців із фізичного вихован-
ня та спорту у закладах вищої освіти 

 фізичне виховання та спорт різних груп населення; 
 оздоровча фізична культура; 
 практичні аспекти психофізичної реабілітації та соціальної адап-

тації осіб з обмеженнями життєдіяльності; 
 теорія і практика корекційної роботи та ортопедагогіки. 

 
 
 
 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

17–18 лютого 2021 року 
Донбаська державна машинобудівна академія 

м. Краматорськ, вул. Академічна, 72  
(2-й корпус ДДМА) 

 

17 люто-
го, середа 

9.50–10.00 реєстрація учасників конференції 
 

1) https://us04web.zoom.us/j/71008390430?pwd=d3VYT2ZHMW4vQ3ltbWJGc
WNwTlVUdz09 (  Meeting ID: 710 0839 0430; Passcode: ibz8JT     ) 

10.00–10.30 
 
урочисте відкриття конференції і привітання учас-
ників 

2) https://us04web.zoom.us/j/71092564046?pwd=SGMxYkZpTi9Vekx6TlhDR
XBROU5Xdz09 (  Meeting ID: 710 9256 4046; Passcode: wuFM0C     ) 

https://us04web.zoom.us/j/71008390430?pwd=d3VYT2ZHMW4vQ3ltbWJGcWNwTlVUdz09
https://us04web.zoom.us/j/71008390430?pwd=d3VYT2ZHMW4vQ3ltbWJGcWNwTlVUdz09
https://us04web.zoom.us/j/71092564046?pwd=SGMxYkZpTi9Vekx6TlhDRXBROU5Xdz09
https://us04web.zoom.us/j/71092564046?pwd=SGMxYkZpTi9Vekx6TlhDRXBROU5Xdz09
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11.30–12.30 
 

 

пленарне засідання 
3) https://us04web.zoom.us/j/79046206447?pwd=TnVmWlpoeWFGMVl3RTcy

dm5EWTI5dz09    (  Meeting ID: 790 4620 6447       Passcode: Qf4r5L   ) 
 

4) https://us04web.zoom.us/j/73219918199?pwd=TDdPR1c5c2V5Rm0yUDErQ
kEwVEtTUT09   (  Meeting ID: 732 1991 8199 ;  Passcode: sDWm43   ) 

 
 

12.30–13.00 
 

13.00–16.30 
 

 
 

технічна перерва 
 

початок роботи секційних засідань 
 5) https://us04web.zoom.us/j/79041915075?pwd=YjIxTlBXaU81VmlCOW9raj

UyYm8rdz09  ( Meeting ID: 790 4191 5075         Passcode: 25JsWQ   ) 
 

6) https://us04web.zoom.us/j/74547233611?pwd=UlFmZUQ1QUY0NWt4WW1
WL244NVhrdz09     ( Meeting ID: 745 4723 3611   Passcode: aZXqU8    ) 

 

7) https://us04web.zoom.us/j/73802483616?pwd=TFRUeGk2bllZcWFyZXBqb
GpaN0dhZz09    (M  eeting ID: 738 0248 3616        Passcode: hbSn4N 

 

8) https://us04web.zoom.us/j/78635701252?pwd=UjZxMVNKSEpnNkdXZFZi
VFFyUUo2Zz09  (  Meeting ID: 786 3570 1252 ;   Passcode: 7Kf2x6  ) 

 
    16.00–16.30       підведення підсумків 
 

18 люто-
го, четвер 

10.00–12.00 
 
друга частина роботи конференції (секційні  
засідання) 

1) https://us04web.zoom.us/j/78994233882?pwd=bVZHUTcxZ3pFQ0JlSEtBZXg
rblphQT09  Meeting ID:  (  789 9423 3882;       Passcode: 8FZm3p  ) 

 
12.00–13.00 перерва  

  
13.00–15.00 продовження роботи секційних засідань 
1) https://us04web.zoom.us/j/75572605270?pwd=b1lqMVBHZlptUjIrZjBMdFZ

NUXpUQT09   (Meeting ID: 755 7260 5270    ;      Passcode: Bu2i6V) 
 

15.00–16.00 підсумки конференції 
 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ (для доповідей): 
 

 на пленарну доповідь – 15-20 хв.; 
 на секційному засіданні – 10-15 хв.; 
 виступи з повідомленнями – 10 хв.; 
 інформація для довідок – 3 хв. 

https://us04web.zoom.us/j/79046206447?pwd=TnVmWlpoeWFGMVl3RTcydm5EWTI5dz09
https://us04web.zoom.us/j/79046206447?pwd=TnVmWlpoeWFGMVl3RTcydm5EWTI5dz09
https://us04web.zoom.us/j/73219918199?pwd=TDdPR1c5c2V5Rm0yUDErQkEwVEtTUT09
https://us04web.zoom.us/j/73219918199?pwd=TDdPR1c5c2V5Rm0yUDErQkEwVEtTUT09
https://us04web.zoom.us/j/79041915075?pwd=YjIxTlBXaU81VmlCOW9rajUyYm8rdz09
https://us04web.zoom.us/j/79041915075?pwd=YjIxTlBXaU81VmlCOW9rajUyYm8rdz09
https://us04web.zoom.us/j/74547233611?pwd=UlFmZUQ1QUY0NWt4WW1WL244NVhrdz09
https://us04web.zoom.us/j/74547233611?pwd=UlFmZUQ1QUY0NWt4WW1WL244NVhrdz09
https://us04web.zoom.us/j/73802483616?pwd=TFRUeGk2bllZcWFyZXBqbGpaN0dhZz09
https://us04web.zoom.us/j/73802483616?pwd=TFRUeGk2bllZcWFyZXBqbGpaN0dhZz09
https://us04web.zoom.us/j/78635701252?pwd=UjZxMVNKSEpnNkdXZFZiVFFyUUo2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/78635701252?pwd=UjZxMVNKSEpnNkdXZFZiVFFyUUo2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/78994233882?pwd=bVZHUTcxZ3pFQ0JlSEtBZXgrblphQT09
https://us04web.zoom.us/j/78994233882?pwd=bVZHUTcxZ3pFQ0JlSEtBZXgrblphQT09
https://us04web.zoom.us/j/75572605270?pwd=b1lqMVBHZlptUjIrZjBMdFZNUXpUQT09
https://us04web.zoom.us/j/75572605270?pwd=b1lqMVBHZlptUjIrZjBMdFZNUXpUQT09
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
17 лютого 2021 року 

 
Урочисте відкриття конференції і привітання учасників 

 
Вітальне слово ректора ДДМА, д-р техн. наук, професора 
Ковальова В. Д. 
 
Вітальне слово начальника управління фізичної культури та спорту  
Донецької обласної державної адміністрації  
Мицика В. П.  
 
Вітальне слово начальника Донецького обласного відділення (філії)  
Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України  
Нестеренка І. Ю.  
 
Вітальне слово виконавчого директора відділення національного 
олімпійського комітету України в Донецькій області 
Подопригори Д. Ю. 
 
Вітальне слово доктора педагогічних наук, професора Комунального  
навчального закладу «Хортицька національно-навчальна  
реабілітаційна академія» Запоріжської обласної ради 
Борисова В. В. 
 
Вітальне слово кандидата педагогічних наук, доцента, декана  
факультету фізичного виховання Державного вищого навчального  
закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 
Холодного О. І. 
 
Вітальне слово кандидата наук з фізичного виховання і спорту,  
доцента, завідувача кафедри фізичного виховання Донецького  
національного медичного університету  
Малахової Ж. В. 
 
Вітальне слово організатора культурно-дозвіллєвої діяльності дер-
жавної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для 
осіб з інвалідністю «Донбас» 
Анохіної Г. Ю. 
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Пленарне засідання: 
 

Пристинський В. М. – канд. пед. наук, доцент кафедри теоретичних 
і методичних основ фізичного виховання і реабілітації Державного вищого 
навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»; 
завідувач науково-дослідної лабораторії взаємодії духовного та фізичного 
розвитку дітей та учнівської молоді - «Чинники забезпечення прояву моти-
вованості учнів закладів загальної середньої освіти до занять фізичною 
культурою». 

 
 

Цимбалюк Олена Анатоліївна, канд. пед. наук, доцент кафедри фі-
лософії і історії Закладу освіти «Білоруського державного університету фі-
зичної культури» «Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання». 

 
 

Мога Миколай Данилович, доктор педагогічних наук «Основи су-
первізії у педагогічних вузах». 

 
 

Файзуллаева Олена Дмитрівна, кандидат психологічних наук, до-
цент кафедри дошкільної освіти Інститут дитинства Томського державного 
педагогічного університету, доцент кафедри теорії і методики дошкільного 
виховання Інститут дитинства Новосибірського державного педагогічного 
університету, член Експертної ради при Уповноваженому з прав дитини у 
Томській області «Психологічні компетенції педагога (інструктора) з фі-
зичного виховання». 

 
 

Єфименко Микола Миколайович, док. пед. наук, професор кафед-
ри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогіч-
ного університету «Проблема мотивації в фізичній реабілітації дітей з 
порушеннями розвитку та шляхи її подолання методом театралізації ко-
рекційного процесу». 
 

 

Бєлкова Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, до-
цент кафедри фізичного виховання Донецького національного медичного 
університету «Підготовка до формування особистого здоров’я студентів 
вищих медичних закладів засобами фізичної культури». 
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СЕКЦІЯ 1 (ауд. 2232) 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІЗИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Голова секції: Долинний Ю. О., канд. пед. наук, доцент кафедри фі-

зичного виховання і спорту ДДМА. 
Секретар: Гейтенко В. В., канд. пед. наук, викладач кафедри фізич-

ного виховання і спорту ДДМА. 
 
 
1. Ж.В. Малахова.. Фізичне виховання студентів при дистанційному 

навчанні. 
2. Н.О. Акімова, Р.І. Соболь, М.А. Скрипник. Вплив фізичних вправ 

на організм і інтелектуальні здібності людини. 
3. М.В. Єрмоленко, М.М. Голубєв. Актуальні питання розвитку фі-

зичних якостей студентської молоді закладів вищої освіти з переважним 
використанням у навчально-виховному процесі з фізичного виховання за-
собів гандболу. 

4. Т.О. Бєлкова, В.О. Якушевський. Організаційно-методичні аспек-
ти застосування диференційованого підходу у фізичному вихованні студе-
нтів закладів вищої освіти. 

5. К.М. Осіпчік. Підвищення працездатності майбутніх фахівців у 
сфері інформаційних технологій у процесі трудового дня. 

6. Н.О. Акімова А.О. Кузіна, А.В. Папуш. Актуальні питання фізич-
ного виховання в закладах вищої освіти. 

7. О.М. Барно. Вплив світових культурно-інтеграційних процесів на 
спосіб життя сучасної української молоді. 

8. Т.О. Бєлкова. Фізкультурно-оздоровча діяльність в режимі дня 
студента-медика. 

9. Т.П. Сергєєва, С.В. Халайджі. «Паспорт здоров’я» студента як 
складова процесу мотивації до занять фізичною культурою. 

10. Т.С. Брюханова, А.М. Григорьєва. Фізичне виховання, як один із 
пріоритетів освіти. 

11. О.В. Полях. Мотивація до самостійної фізкультурної діяльності 
студентів, як провідний компонент формування здорового способу життя, 
в умовах  пандемії і складних епідеміологічних ситуаціях. 

12. В.Г. Лосік, Ж.В. Малахова. Особливості комплексної методики 
фізичної підготовки майбутніх лікарів. 

13. В.П. Родигіна. Педагогічні умови валеологічної підготовки сту-
дентів хімічних фахів у процесі фізичного виховання.   
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14. С.В. Подлєсний, О.М. Олійник, Ю.О. Єрфорт. Edutainment як су-
часна ефективна технологія навчання. 

15. В.І. Філінков, Ол.С. Касьянюк, Ан.С. Касьянюк. Алгоритми фор-
мування вербальних, психофізіологічних і психічних якостей студентів 
машинобудівної академії на навчально-тренувальних заняттях фізичним 
вихованням. 

 
 
 
 

СЕКЦІЯ 2 (ауд. 2231) 
 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ У ЗАКЛАДАХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Голова секції: Кошева Л. В., канд. пед. наук, доцент кафедри фізич-

ного виховання і спорту ДДМА. 
Секретар: Єрмоленко О.В., викладач кафедри фізичного виховання 

і спорту ДДМА. 
 
 

1. О.М. Олійник, О.О. Мартинкова. Професійна підготовка майбут-
ніх фахівців з фізичної культури і спорту в системі вищої освіти. 

2. О.В. Єрмоленко, К.О. Стрєлков. Науково-методичні аспекти оп-
тимізації професійної підготовки тренерів-викладачів з футболу на основі 
використання педагогічних умов формування готовності до інноваційної 
діяльності. 

3. Ю.С. Сорокін, М.С. Попчук, Ж.В. Малахова. Формування фахо-
вих компетенцій майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту на основі 
використання у навчальному процесі індивідуальних тренувальних про-
грам з пауерліфтингу. 

4. Ю.О. Долинний, А.О. Тесленко. Система професійної підготовки 
майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у закладах вищої освіти. 

5. В.Г. Саєнко, Г.В. Толчєва. Організація педагогічної діяльності 
вчителя з фізичної культури за когнітивними цінностями. 

6. Н.А. Пастушкова, Д.Э. Дегтярева. Роль ментального фітнесу в 
системі професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів. 

7. О.А. Цимбалюк. Гендерні особливості етичної культури білорусь-
ких спортивних тренерів.   
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СЕКЦІЯ 3 (ауд. 2220) 
 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ РІЗНИХ ГРУП 
НАСЕЛЕННЯ 

 
Голова секції: Черненко С.О., канд. наук з фізичного виховання 

і спорту, доцент кафедри фізичного виховання і спорту ДДМА. 
Секретар: Сорокін Ю. С., ст. викладач кафедри фізичного вихован-

ня і спорту ДДМА. 
 
 
1. Т.С. Брюханова, А.О. Гамаюнова. Харчування юнаків які займа-

ються пауерліфтингом та його вплив на темп біологічного розвитку. 
2. О.А. Качан, В.М. Пристинський, Т.М. Пристинська. Ідеї концеп-

ції «Спорт заради розвитку» у формуванні універсального інтелекту люди-
ни. 

3. Л.О. Бившева, І.П. Фоміченко. Соціально-психологічні характе-
ристики особистості спортивного менеджера. 

4. Т.М. Пристинська, Є.Г. Мухаматгалєєв. Організаційно-
педагогічний алгоритм формування в учнів закладів загальної середньої 
освіти позитивного ставлення до фізичної культури і спорту. 

5. Є.Р. Велігонова, С.О. Черненко. Моделювання процесу навчання 
рухових елементів школярів молодших класів. 

6. О.А. Качан, В.М. Пристинський, О.М. Онішкевич. Тілесна перку-
сія як інноваційна технологія оптимізації уроків фізичної культури. 

7. Т.О. Бєлкова, І.В. Бевза. Вплив фізкультурної діяльності на орга-
нізм студентської молоді. 

8. Н.М. Срибнік, С.О. Черненко. Методи фізичного виховання. 
9. В.М. Пристинський, В.І. Бабич. Чинники забезпечення прояву 

мотивованості учнів закладів загальної середньої освіти до занять фізич-
ною культурою. 

10. Т.П. Авдєєва. Розвиток координації і просторового орієнтування 
для дітей початкової школи. 

11. Т.М. Сєрих, Н.І. Прядка. Упровадження специфічних дидактич-
них принципів роботи педагога хореографа як запорука фізичного здоров’я 
дітей. 
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СЕКЦІЯ 4 (ауд. 2232) 
 

ОЗДОРОВЧА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
 

Голова секції: Долинний Ю. О., канд. пед. наук, доцент кафедри фі-
зичного виховання і спорту ДДМА. 

Секретар: Гейтенко В. В., канд. пед. наук, викладач кафедри фізич-
ного виховання і спорту ДДМА. 

 
 

1. C.А. Ковалев, А.О. Горбацевич. Оздоровча фізична культура. 
2. Т.О. Белкова, Ж.В. Малахова. Оздоровлення студентської молоді 

як складова процесу фізичного виховання у закладах вищої освіти. 
3. Н.О. Акімова, О.О. Біценко, І.П. Бовтута. Лікувальна фізична 

культура при остеохондрозі шийного відділу. 
4. О.О. Шеремет, І.І. Єрмолова. Спортивні ігри, як засіб реабіліта-

ції дітей середнього шкільного віку з порушенням зору. 
5. Н.В. Шипiлова. Вплив ігрових методик у процесі фізичної терапії 

дітей з розладами аутичного спектру в умовах реабілітаційного центру. 
6. Н.В. Лісневська. Застосування оздоровчих технологій у корекцій-

ній роботі з дітьми дошкільного віку в умовах сім'ї та ЗДО. 
7. О.В. Солтис. Інноваційні принципи авторської технології 

М. М. Єфименка з фізичного виховання дошкільників.   
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СЕКЦІЯ 5 (ауд. 2231) 
 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ТА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ 
 
Голова секції: Кошева Л. В., канд. пед. наук, доцент кафедри фізич-

ного виховання і спорту ДДМА. 
Секретар: Єрмоленко О.В., викладач кафедри фізичного виховання 

і спорту ДДМА. 
 
 
1. Nowak Lesław, Wieczorek Martha. The role of the film as an 

information transmitter and the impact on social attitudes with the specification 
of the standardization of the subject of disability. 

2. А.Г. Сігова. Реабілітація незахищених верств населення шляхом 
популяризації здорового способу життя та впровадження фізкультурно-
оздоровчої діяльності. 

3. Н.О. Акімова, І.М. Пархоменко, Д.О. Сидоренко. Фізична реабілі-
тація студентів під час занять у спеціальних медичних групах при пору-
шеннях опорно-рухового апарату з використанням ресурсу фізичної рекре-
ації. 

4. О.О. Шеремет, К.А. Бондаренко. Йога, як реабілітаційний засіб. 
5. М.В. Литв’яков. Використання тракційного ефекту водного сере-

довища в корекції фізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушен-
нями опорно-рухового апарату. 

6. В.С. Марчук. Особливості опорної здатності нижніх кінцівок у ді-
тей із затримкою моторного розвитку. 

7. Н.О. Акімова, А.М. Чередниченко, П.С. Свідерська. Проблеми со-
ціальної адаптації і рухової активності у період учбового процесу студен-
тів з обмеженими можливостями. 

8. В.К. Кантаржи. Форми трудотерапії в системі соціалізації осіб із 
різними порушеннями опорно-рухового апарату і можливості їх застосу-
вання в дошкільних установах. 
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СЕКЦІЯ 6 (ауд. 2220) 
 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ 
ТА ОРТОПЕДАГОГІКИ 

 
Голова секції: Черненко С.О., канд. наук з фізичного виховання 

і спорту, доцент кафедри фізичного виховання і спорту ДДМА. 
Секретар: Сорокін Ю. С., ст. викладач кафедри фізичного вихован-

ня і спорту ДДМА. 
 

 
1. В.В. Бєсєда, В.С. Марчук. Рефлекторна база формування опорної 

здатності у дитини з затримкою моторного розвитку. 
2. Р.В. Дутковська. Умови організації навчального процесу учнів з 

порушеннями пізнавальної діяльності в системі корекційно-педагогічного 
супроводу індивідуального навчання. 

3. Т.Ю. Азатян, А.Г. Алавердян, А.М. Гарибян. Стратегия обучения 
детей с раннийм детским аутизмом (РДА) на уроках физической культуры. 

4. А.Ж. Қасаболат. Оқытуды жобалау кезінде студенттердің сыни 
ойлау дағдыларын дамытудың кейбір мәселелері. 

5. С.П. Миронова, Т.Л. Опалюк. Роль педагогів у формуванні уявлень 
про сім’ю в старшокласників з типовим розвитком та інтелектуальними 
порушеннями. 

6. М.Д. Мога, О.Д. Файзулаева. Супервізорство у ВНЗ. 
7. У.Ж. Кудайбергенова. Специфічні помилки письма і види, що зу-

стрічаються у молодших школярів. 
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