СТЕЖКИ У СВІТ: навчально-наочний посібник для
роботи з
дошкільниками з порушеннями слуху (у 3
книгах) / В.В. Жук, О.Ф. Федоренко, В.В. Литвинова,
С.В. Литовченко. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 178
с.
ISBN 978-966-189-319-0
УДК 376.33-053.4(076)
ББК 74.32Я70
С 76
Схвалено комісією зі спеціальної педагогіки
Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України
(протокол № 9 від 13.11.2014 року)

Навчально-наочний посібник для роботи з
дошкільниками з порушеннями слуху «Стежки у Світ»
містить завдання та дидактичні матеріали з основних
напрямів розвитку дитини. Його зміст відповідає вимогам
діючої програми розвитку дітей дошкільного віку з
порушеннями слуху «Стежки у Світ».
Навчально-наочний посібник «Стежки у Світ»
адресований педагогам спеціальних дошкільних закладів
для дітей з порушеннями слуху та закладів з інклюзивним
навчанням, батькам дошкільників з порушеннями слуху.

СТЕЖКИ У СВІТ: програма розвитку дітей дошкільного
віку зі зниженим слухом / Жук В.В., Литовченко С.В.,
Максименко Н.Л. [та ін.]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014.
— 248 с.
ISBN 978-966-189-321-3
УДК 376.353+378.135
ББК 74.320.256-044
С 79
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(Лист №1/11-6942 від 12 квітня 2013 року)

Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим
слухом „Стежки у Світ” є програмою нового типу, яка
розроблена згідно сучасних світових та вітчизняних освітніх
тенденції. Вона ґрунтується на концептуальних положеннях,
розроблених
колективом
співробітників
лабораторії
сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук. Серед них: гнучкість
програмних вимог, варіативність форм навчання, методичних
підходів, індивідуальний добір комунікативних засобів,
етапність розвитку, зумовлена поєднанням дії різних чинників
(серед яких стан слуху, своєчасність та ефективність
слухопротезування, спеціальної допомоги, мовні традиції
родини тощо), а не лише віком та роком навчання дитини,
розвивально-корекційна спрямованість організації життєдіяльності та ін.
Програма призначена для використання у спеціальних
дошкільних установах для дітей зі зниженим слухом,
спеціальних групах для дітей зі зниженим слухом при
дошкільних закладах загального типу, дошкільних закладах з
інклюзивною формою навчання, реабілітаційних центрах та
родинах, які виховують дітей з порушеннями слуху, центрах
раннього втручання.

Шевченко В. М. Методичні рекомендації з фізичного
розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями
слуху / В. М. Шевченко. — Кіровоград :
Імекс-ЛТД, 2014. — 48 с.
ІSBN 978-966-189-322-0
УДК 376.353:37.037
ББК 74.320.256-054.4

Методичні рекомендації розроблено згідно сучасних
тенденцій щодо фізичного розвитку дошкільників з
порушеннями слуху та ґрунтуються на таких
концептуальних
положеннях:
гнучкість
вимог;
варіативність
форм,
методичних
підходів
та
комунікативних засобів; розвивально-корекційна спрямованість та ін.
Програма
призначена
для
використання
у
спеціальних дошкільних закладах для дітей з
порушеннями слуху, дошкільних відділеннях при
спеціальних школах для дітей з порушеннями слуху,
спеціальних групах для дітей з порушеннями слуху при
дошкільних закладах загального типу, дошкільних
закладах
з
інклюзивною
формою
навчання,
реабілітаційних центрах та родинах, які виховують дітей
з порушеннями слуху.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з
порушеннями слуху дошкільного віку: науковометодичний посібник / за ред. Литовченко С.В. – К:
Педагогічна думка, 2011. – 128 с.
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:
Жук В.В., Литвинова В.В., Борщевська Л.В., Литовченко С.В., Шевченко В.М., Варшамова Д.Р., Таранченко О.М.
ІSBN 978-966-644-197-6
УДК 376.015:31-056.263-053.4
ББК 74.3
О-75
Рекомендовано вченою радою
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
(протокол № 4 від 30 травня 2011 року)
Навчально-методичні
матеріали
висвітлюють
особливості розвитку, навчання та виховання дітей з
порушеннями слуху дошкільного віку; рекомендації
щодо організації навчально-розвивального середовища;
методичні прийоми та інноваційні педагогічні технології,
що уможливлюють забезпечення навчальних потреб
таких вихованців в умовах спеціального навчального
закладу, закладу з інклюзивним навчанням та вдома.
Посібник адресовано педагогам дошкільних
навчальних закладів, методичним працівникам, слухачам
курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,
студентам педагогічних вузів, батькам дітей з
порушеннями слуху.

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми
потребами: Навчально-методичний посібник у 9
книгах. Книга 1. Інклюзивна освіта: вибір батьків.
Книга 3. Дитина із порушенням слуху / за заг. ред.
Колупаєвої А.А. – К.: ТОВ ВПЦ «Літопис – ХХ» - 2010. –
(Серія «Інклюзивна освіта»).
Автори розділів 1, 3: Таранченко О.М. (книга 1),
Литовченко С.В., Борщевська Л.В., Жук В.В. (книга 3)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(Лист Міністерства освіти і науки України №1/ІІ-3628
від 30.04.10 р.)
ІSBN 978-966-7252-66-34
УДК: 376-056.2/.3(072)
ББК 74.3я7
П90
Навчально-методичні
матеріали
висвітлюють
особливості розвитку, навчання та виховання дітей з
особливими потребами; методичні рекомендації щодо
забезпечення навчальних потреб таких учнів вдома та в
інклюзивних умовах загальноосвітнього закладу; поради
батькам стосовно взаємодії з учителями та фахівцями,
обстоювання інтересів своєї дитини.
Посібник
адресовано
батькам
дітей
з
особливостями психофізичного розвитку, педагогам
загальноосвітніх закладів, методичним працівникам,
слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів, студентам педагогічних вузів, працівникам
соціальних служб.

Організація
професійного
навчання
учнів
з
порушеннями слуху в умовах навчально-виховного
комплексу / упоряд. Таранченко О.М., Литвинова В.В.,
Українець Б.М. – Підкамінь 2014. – 104 с.

ISBN 978-966-7544-98-7
ББК 74-3
Т-19

Матеріали висвітлюють особливості структурнофункціональної організації закладу нового типу –
навчально-виховного
комплексу
«спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів –
професійно-технічний навчальний заклад». Представлено
досвід закладу, який забезпечує професійну освіту та
надає певний кваліфікаційний рівень своїм випускникам;
орієнтовний зміст навчального матеріалу з допрофесійної
підготовки з професій «Різьбяр по дереву та бересту»,
«Кравець», «Вишивальниця» та професійного навчання з
професії «Різьбяр по дереву та бересту».
Посібник адресовано керівникам та практичним
працівникам спеціальних загальноосвітніх закладів.

Жук В.В. Розвиток мовлення : підруч. для підготовчого
класу спеціальних загальноосвітніх навч. закладів для
дітей зі зниженим слухом / В.В. Жук, Т.І. Сушко. – К.:
Наш час, 2013. – 176 с.
ISBN 978-617-7113-02-6
УДК 81’233
ББК 74.3
Ж85
Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України
(Лист № 1/11-12563 від 29.12.11 р.)
Навчальне видання
ЖУК Валентина Володимирівна
СУШКО Тетяна Іванівна
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Підручник для підготовчого класу
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів
для дітей зі зниженим слухом

Жук В.В. Розвиток мовлення : навч. посіб. для
підготовчого класу спеціальних загальноосвітніх навч.
закладів для дітей зі зниженим слухом / В.В. Жук, Т.І.
Сушко. – К.: Наш час, 2013. – 120 с.
ISBN 978-617-7113-03-3
УДК 81’233
ББК 74.3
Ж85
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України
(Лист № 1/11-12562 від 29.12.11 р.)
Навчальне видання
ЖУК Валентина Володимирівна
СУШКО Тетяна Іванівна
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Навчальний посібник для підготовчого класу
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів
для дітей зі зниженим слухом
Навчальний посібник є додатком до підручника
«Розвиток мовлення» для підготовчого класу спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим
слухом. Завдання посібника допоможуть дітям закріпити
опрацьований у підручнику матеріал, а також отримати нові
знання у практичній діяльності, під час якої у цікавій формі
діти удосконалюють знання про предметний світ, розвивають
мислення, пам'ять, увагу, уяву, моторику руки, поповнюють
словниковий запас. Працюючи з посібником, учні також
будуть усвідомлювати значення слів, засвоювати особливості
побудови речень і коротких текстів. Завдання посібника
дитина може виконувати самостійно, разом з учителем або
батьками.

УДК 376-056.263-053.4/.5:37.016(073)
ББК 74.526-232
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(Наказ № 750 від 24 червня 2014 р.)
УКЛАДАЧІ:
Жук В.В., завідувач лабораторії сурдопедагогіки Інституту
спеціальної педагогіки НАПН України – вступ, українська
мова;
Сусідко Т.О., вчитель початкових класів, старший вчитель
спеціальної школи-інтернату І-ІІІ ступеня №9 м. Києва;
Мойсеєнко С.Б., вчитель початкових класів вищої категорії
спеціальної школи-інтернату І-ІІІ ступеня №9 м. Києва; Жук
В.В., завідувач лабораторії сурдопедагогіки Інституту
спеціальної педагогіки НАПН України – літературне
читання;
Литвинова В.В., старший науковий співробітник лабораторії
сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН
України – математика.
Рецензенти:
Мартинчук О.В. – к.п.н., завідувач кафедри спеціальної
психології, колекційної та інклюзивної освіти Інституту
людини Київського університету ім.. Бориса Грінченка;
Гудим І.М. – к.п.н., старший науковий співробітник, вчений
секретар Інституту спеціальної педагогіки НАПН України;
Бічікова О.К. – в.о. директора Чернівецького обласного
навчально-реабілітаційного центру №1.
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей.
Українська мова. Літературне читання. Математика /МОН
України; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ;
[уклад.: Жук В.В., Сусідко Т.О., Мойсеєнко С.Б., Литвинова
В.В.]. – 2015. -200 с.

УДК 376-056.26:616.28-008.14]-053.4/.5:37.016(073)
ББК 74.526-231
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(Наказ № 750 від 24 червня 2014 р.)
УКЛАДАЧІ:
Жук В.В., завідувач лабораторії сурдопедагогіки Інституту
спеціальної педагогіки НАПН України – вступ;
Литвинова В.В., старший науковий співробітник лабораторії
сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН
України;
Родименко І.М. – завідувач кафедри колекційної педагогіки
Дніпропетровського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти;
Базилевська О.О., старший викладач кафедри колекційної
педагогіки
Дніпропетровського
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти – образотворче
мистецтво;
Таранченко О.М., головний науковий співробітник
лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки
НАПН України, д.п.н. – Я у світі, природознавство;
Шевченко В.М., старший науковий співробітник лабораторії
сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН
України, к.п.н. – предметно-практичне навчання, трудове
навчання;
Максименко Н.Л., науковий співробітник лабораторії
сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН
України - основи здоров’я;
Кострікіна Г.В., заступник директора з виховної роботи
Комунального навчального закладу "Житомирська спеціальна

загальноосвітня школа-інтернат І - ІІІ ступенів № 2"
Житомирської обласної ради, Іваннікова Л.В., вчитель
початкових класів Комунального навчального закладу
"Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І ІІІ ступенів № 2" Житомирської обласної ради - сходинки до
інформатики.
Рецензенти:
Мартинчук О.В. – к.п.н., завідувач кафедри спеціальної
психології, колекційної та інклюзивної освіти Інституту
людини Київського університету ім. Бориса Грінченка;
Гудим І.М. – к.п.н., старший науковий співробітник, вчений
секретар Інституту спеціальної педагогіки НАПН України;
Бічікова О.К. – в.о. директора Чернівецького обласного
навчально-реабілітаційного центру №1.
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим
слухом. Образотворче мистецтво. Я у світі. Природознавство.
Предметно-практичне навчання. Трудове навчання. Основи
здоров’я. Сходинки до інформатики /МОН України; Інститут
спеціальної педагогіки НАПН України; [уклад.: Жук В.В.,
Литвинова В.В., Таранченко О.М., Родименко І.М.,
Базилевська О.О., Шевченко В.М., Максименко Н.Л.,
Кострікіна Г.В., Іваннікова Л.В.]. – Київ – 2014. -172 с.
Програми призначені для використання у загальноосвітніх
закладах для дітей глухих та дітей зі зниженим слухом,
школах з інклюзивним навчанням.

