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Від укладача 

У 2017 році побачив світ бібліографічний покажчик «Діти з 

особливими потребами в освітньому просторі України» 

(https://zounb.zp.ua/node/5808#q1). До його створення спонукали 

підвищення уваги держави і суспільства до цієї важливої проблеми 

та прагнення в будь-який спосіб допомогти у вирішенні виниклих 

нагальних завдань. 

Посібник був структурований за розділами, які включали 

законодавчі та нормативні документи, матеріали загального 

характеру та за окремими напрямами нозологій дітей шкільного 

віку. На цей час до ресурсу звернулось біля 54 000 користувачів. 

Тож виникла ідея зібрати нові джерела під серією «Діти з 

особливими освітніми потребами» (опубліковані після виходу 

покажчика), які стосуються окремих нозологій та включають 

категорії дітей як шкільного, так і дошкільного віку. 

Другий випуск серії «Діти з особливими освітніми 

потребами» має назву «Діти з затримкою психічного розвитку». 

Видання вміщує джерела із фондів Запорізької ОУНБ та 

повнотекстові відкриті інтернет-ресурси із наукових збірників, 

часописів (які мають електронну версію), електронних видань 

українською мовою. У покажчику зібрані матеріали, напрацьовані 

вітчизняними фахівцями та надруковані у вітчизняних виданнях з 

2017 по 2019 роки. Видання, які відсутні у фондах Запорізької 

ОУНБ, мають Інтернет-посилання. Покажчик має два розділи. У 

першому – джерела, присвячені загальним питанням, у другому – 

окремі програми, конспекти занять та уроків для дітей зазначеної 

категорії. 

Добір матеріалів закінчено у червні 2020 року. 

Видання адресоване фахівцям навчальних і загальноосвітніх 

закладів, студентам психолого-педагогічного профілю, науковцям і 

практикам, батькам дітей з затримкою психічного розвитку. 
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