
Рібцун Юлія Валентинівна,

доктор філософії в галузі педагогіки, старший науковий співробітник 

відділу логопедії  Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 

Ярмаченка НАПН України, дипломований психолог, сертифікований 

психотерапевт

Інтеграція логопедичної науки та 

практики у створенні навчально-

та програмно-методичного 

забезпечення
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Рібцун Ю. В. Граємо з дитиною всією родиною / Ю. В. Рібцун. – К. :

Автореферат, 2005. – 80 с.

2005 р.

Батьківська турбота

Дитина з 

порушеннями 

мовленнєвого 

розвитку

Методичні рекомендації

Ігри та вправи



2008 р.

www.logoped.in.ua

Рекомендовано МОН України (лист № 1/ІІ-6305 від 11.12.2008 р.)

Логопедичні висновки

Удосконалення 

артикуляційної моторики

Розвиток

дихальної функції

Удосконалення 

пальчикової моторики

Розвиток фонетико-

фонематичної 

складової мовлення
Розвиток мовлення 

в нормальному онтогенезі
Збагачення словника

Формування 

граматичних категорій

Розвиток зв'язного мовлення

Ігри та вправи, віршований та 

ілюстративний матеріал

Рібцун Ю. В. Як навчити дитину правильно розмовляти: від народження до 5 років :

поради батькам / В. В. Тищенко, Ю. В. Рібцун. – К. : Літера ЛТД. – 2006. – 128 с. : іл. (Роки

перевидання: 2006−2009)
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2008 р.
Схвалено МОН України 

(лист № 1.4/18-3131 від 22.12.2008 р.)

Рібцун О. Г., Рібцун Ю. В. Світ барвистої веселки, або як навчити дитину бачити та 

зображувати навколишній світ : навч.-метод. посіб. – 207 с. [Електронний ресурс] // 

Режим доступу до вид.: http://logoped.in.ua/wp-content/uploads/2018/02/Svit_Veselki.pdf

Електронний варіант

Молодша, середня, 

старша вікова групи

Конспекти занять

Традиційні та 

нетрадиційні техніки

Ілюстративний, ігровий 

та мовленнєвий матеріал

Образотворче мистецтво

http://logoped.in.ua/wp-content/uploads/2018/02/Svit_Veselki.pdf


2009 р.

Корисна логопедична модель 

(авторський патент № 44366)

www.logoped.in.ua

Пат. 44366 Україна, МПК: А 61 Н 1/00 А 61 М 21/00. Спосіб відновлення вимовної

функції у дошкільнят з порушеннями фонетико-фонематичної сторони мовлення /

Рібцун Ю. В. – № u200908240; заявл. 04.08.2009; опубл. 25.09.2009, Бюл. № 18



2010 р.

www.logoped.in.ua

Рекомендовано МОН України 

(лист № 1/11-6298 від 11.12.2008 р.)

Налагодження емоційного 

контакту з дитиною

Удосконалення 

мовленнєвої моторики

Розвиток 

слухового сприймання

Розвиток

розуміння мовлення

Формування 

мовленнєвого наслідування

Ігри та вправи

Віршований та 

ілюстративний матеріал

Рібцун Ю. В. Мовленнєві намистинки для маленької дитинки : навч.-метод.

посіб. / Ю. В. Рібцун. – К. : Літера, 2010. – 160 с.



2010 р.

www.logoped.in.ua

Рибцун Ю. В. Записки психотерапевта / Юлия Рибцун. – К. : ООО «РИДЖИ»,

2010. – 80 с.

Опусный труд охватывает

большинство нозологических форм и

синдромов нервных и психических

расстройств.

Особое внимание уделено

пропедевтике и клинике лечения

заболеваний, подняты глобальные

вопросы психоневрологической

экспертизы.



2010 р.

www.logoped.in.ua

Загадки

Тексти для читання

Вірші

Поробки

Розвиток слухової уваги та 

пам'яті

Емоційно-афективний 

розвиток

Гендерне виховання

Діалогічне мовлення

ЗИМА

Ой, весела в нас зима / упорядкув. Ю. В. Рібцун – К. : Літера ЛТД. –

2010. – 64 с.



2010 р.

www.logoped.in.ua

Загадки

Тексти для читання

Вірші

Поробки

Розвиток слухової уваги та 

пам'яті

Емоційно-афективний 

розвиток

Гендерне виховання

Діалогічне мовлення

ОСІНЬ

Свято „Золота осінь” / упорядкув. Ольга Рібцун. – К. : Літера ЛТД. –

2010. – 64 с.



2010 р.

www.logoped.in.ua

Рекомендовано МОН України 

(лист № 1/3628-11 від 30.04.2010 р.)

Основні мовленнєві 

порушення 

Запитання батьків –

відповіді 

спеціаліста

Методичні поради

Ігри та вправи

Ранній і дошкільний 

вік, підготовка до 

школи

Рібцун Ю. В. Дитина із порушенням мовленнєвого розвитку / Ю. В. Рібцун //

Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навч.-метод. посіб. у 9

кн. / за заг. ред. А. А. Колупаєвої. – К. : ТОВ ВПЦ „Літопис-ХХ”. – 2010. – Книга 9. –

36 с. – (Серія „Інклюзивна освіта”)



2010 р.
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Вітаю тебе / упорядкув. Ольга Рібцун, Юлія Рібцун. – К. : Літера ЛТД. –

2010. – 32 с.

Загадки

Тексти для читання

Вірші

Поробки

Розвиток слухової уваги та 

пам'яті

Емоційно-афективний 

розвиток

Гендерне виховання

Діалогічне мовлення

ВЕСНА



2010 р.

www.logoped.in.ua

Загадки

Тексти для читання

Вірші

Поробки

Розвиток слухової уваги та 

пам'яті

Емоційно-афективний 

розвиток

Гендерне виховання

Діалогічне мовлення

ВЕСНА

Моїй рідненькій / упорядкув. Ольга Рібцун, Юлія Рібцун. – К. :

Літера ЛТД. – 2010. – 32 с.
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2010 р.

Ілюстративний та 

віршований матеріал

Інструкції до створення 

малюнка

Коментувальне мовлення

Робочий зошит Розвиток дрібної 

моторики

Збагачення та 

актуалізація словника

Рибцун О. Г. Рисование / О. Г. Рибцун, Ю. В. Рибцун. – К. :

Літера ЛТД. – 2010. – 32 с.
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2010 р.

Ілюстративний та 

віршований матеріал

Інструкції до 

створення поробки

Коментувальне мовлення

Робочий зошит Розвиток дрібної 

моторики

Збагачення та 

актуалізація словника

Рибцун О. Г. Пластилин / О. Г. Рибцун, Ю. В. Рибцун. – К. : Літера

ЛТД. – 2010. – 32 с.
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2010 р.

Ілюстративний та 

віршований 

матеріал

Інструкції до 

створення 

поробки

Коментувальне 

мовлення

Робочий зошит

Розвиток дрібної 

моторики

Збагачення та 

актуалізація словника

Рибцун О. Г. Оригами / О. Г. Рибцун, Ю. В. Рибцун. – К. : Літера ЛТД. –

2010. – 32 с.
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2010 р.

Рібцун Ю. В. Формування усного мовлення у дітей молодшого дошкільного віку із

загальним мовленнєвим недорозвитком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня

канд. пед. наук : спец. 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / Рібцун Юлія

Валентинівна. – К., 2010. – 21 с.

Автореферат

Інновації

Результати 

дисертаційного 

дослідження



2011 р.

www.logoped.in.ua

Рекомендовано МОН України (лист № 1/11-6298 від 11.12.2008 р.)

Пояснювальна записка

Організація роботи 

вчителя-логопеда

Характеристика 

мовленнєвого розвитку дітей

Створення 

предметно-

розвивального 

середовища

Особливості 

використання наочності

Методичні рекомендації, 

ігри та вправи

Взаємозв'язок 

логопеда та вихователів

Робота логопеда з батьками

Програма 

корекційного навчання

Робота 

практичного психолога

Рібцун Ю. В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого

дошкільного віку із ЗНМ : програмно-методичний комплекс / Юлія

Валентинівна Рібцун. – К. : Освіта України, 2011. – 292 с.



2011 р.

Рекомендовано МОН України  (лист № 1/11-6298 від 11.12.2008 р.)

www.logoped.in.ua

Практичний додаток до 

програмно-методичного 

комплексу

Сектори

Віршований матеріал

Рібцун Ю. В. Предметно-розвивальне середовище у молодшій логопедичній

групі для дітей із ЗНМ : навч.-метод. посіб. / Юлія Рібцун. – К. : Освіта

України, 2010. – 50 с.
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2011 р.

Рекомендовано МОН України 

(лист № 1/11-6298 від 11.12.2008 р.)

Практичний додаток до 

програмно-методичного 

комплексу

Графи, готові для заповнення

Рібцун Ю. В. Мовленнєва картка обстеження дітей четвертого року життя із

ЗНМ / Юлія Рібцун. – К. : Освіта України, 2010. – 12 с.
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Схвалено Науково-педагогічною радою з питань освіти 

МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах

(лист № 1.4/18-Г-667 від 06.08.2010 р.)

2011 р.

Ілюстративний та 

віршований матеріал

Інструкції щодо 

послідовності 

малювання

Коментувальне 

мовлення

Рібцун О. Г. Малювання крок за кроком / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – К. :

Літера ЛТД, 2011. – 64 с. : – іл. – (Я – чарівник)

Розвиток дрібної 

моторики

Збагачення та 

активізація словника

Оптико-просторове 

орієнтування
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Схвалено Науково-педагогічною радою з питань освіти 

МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах

(лист № 1.4/18-Г-667 від 06.08.2010 р.)

2011 р.

Ілюстративний та 

віршований матеріалКоментувальне мовлення

Рібцун О. Г. Пластилінові фантазії / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. –

К. : Літера ЛТД, 2011. – 64 с. : – іл. – (Я – чарівник)

Розвиток дрібної моторики

Збагачення та 

активізація словника

Пропорції, композиція

Інструкції щодо 

виготовлення поробки
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Схвалено Науково-педагогічною радою з питань освіти 

МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах

(лист № 1.4/18-Г-667 від 06.08.2010 р.)

2011 р.

Ілюстративний та 

віршований матеріалКоментувальне 

мовлення

Розвиток дрібної 

моторики

Збагачення та 

активізація словника

Оптико-просторове 

орієнтування

Інструкції щодо 

виготовлення поробки

Рібцун О. Г. Навчайся разом з нами робити оригамі / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – К. : Літера ЛТД,

2011. – 64 с. : – іл. – (Я – чарівник)
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Схвалено Науково-педагогічною радою з питань освіти 

МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах

(лист № 1.4/18-Г-667 від 06.08.2010 р.)

2011 р.

Ілюстративний та 

віршований матеріалКоментувальне мовлення

Розвиток дрібної моторики

Збагачення та 

активізація словника

Оптико-просторове 

орієнтування

Інструкції щодо 

виготовлення поробки

Рібцун О. Г. Іграшки з природного матеріалу / Ольга Рібцун, Юлія Рібцун. – К. :

Літера ЛТД. – 2011. – 64 с. : – іл. – (Я – чарівник)



www.logoped.in.ua

Схвалено Науково-педагогічною радою з питань освіти 

МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах

(лист № 1.4/18-Г-667 від 06.08.2010 р.)

2011 р.

Частина 1

Ілюстративний та 

віршований матеріал

Інструкції до створення малюнка

Коментувальне мовлення

Рібцун О. Г. Малювання / Ольга Рібцун, Юлія Рібцун. – К. : Літера

ЛТД. – 2009. – 32 с. (перевидання 2010-2011 рр.)

Робочий зошит

Розвиток дрібної моторики



2011 р.

Схвалено Науково-педагогічною радою з питань освіти 

МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах

(лист № 1.4/18-Г-667 від 06.08.2010 р.)
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Частина 2

Ілюстративний та 

віршований матеріал
Коментувальне мовлення

Рібцун О. Г. Малювання крок за кроком / Ольга Рібцун, Юлія

Рібцун. – К. : Літера ЛТД. – 2010. – 32 с. (перевидання 2011 р.)

Робочий зошит Розвиток дрібної моторики

Інструкції до створення малюнка
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Схвалено Науково-педагогічною радою з питань освіти 

МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах

(лист № 1.4/18-Г-667 від 06.08.2010 р.)

2011 р.

Частина 1

Ілюстративний та 

віршований матеріал

Інструкції щодо 

виготовлення поробки

Коментувальне мовлення

Рібцун О. Г. Пластилін / Ольга Рібцун, Юлія Рібцун. – К. :

Літера ЛТД. – 2009. – 32 с. (перевидання 2010-2011 рр.)

Розвиток дрібної моторики

Робочий зошит
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Схвалено Науково-педагогічною радою з питань освіти 

МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах

(лист № 1.4/18-Г-667 від 06.08.2010 р.)

www.logoped.in.ua

Частина 2

Ілюстративний та 

віршований матеріал
Коментувальне мовлення

Рібцун О. Г. Пластилінові фантазії / Ольга Рібцун, Юлія Рібцун. –

К. : Літера ЛТД. – 2010. – 32 с.

Робочий зошит

Розвиток дрібної моторики

Інструкції щодо 

виготовлення поробки
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Схвалено Науково-педагогічною радою з питань освіти 

МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах

(лист № 1.4/18-Г-667 від 06.08.2010 р.)

2011 р.

Частина 1

Ілюстративний та 

віршований матеріал Коментувальне мовлення

Рібцун О. Г. Оригамі / Ольга Рібцун, Юлія Рібцун. – К. : Літера

ЛТД. – 2009. – 32 с. (перевидання 2010-2011 рр.)

Розвиток дрібної моторики

Робочий зошит Інструкції щодо 

виготовлення поробки
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Схвалено Науково-педагогічною радою з питань освіти 

МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах

(лист № 1.4/18-Г-667 від 06.08.2010 р.)

www.logoped.in.ua

Частина 2

Ілюстративний та 

віршований матеріал
Коментувальне мовлення

Рібцун О. Г. Навчайся разом з нами робити оригамі / Ольга Рібцун, Юлія 

Рібцун. – К. : Літера ЛТД. – 2010. – 32 с. (перевидання у 2011 р.)

Робочий зошит

Розвиток дрібної моторики

Інструкції щодо 

виготовлення поробки
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Схвалено Науково-педагогічною радою з питань освіти 

МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах

(лист № 1.4/18-Г-667 від 06.08.2010 р.)

2011 р.

Частина 1

Ілюстративний та 

віршований матеріал
Коментувальне мовлення

Рібцун О. Г. Іграшки з природного матеріалу / Ольга Рібцун,

Юлія Рібцун. – К. : Літера ЛТД. – 2010. – 32 с. (перевидання

2011 рр.)

Розвиток дрібної моторики

Робочий зошит Інструкції щодо 

виготовлення поробки



2011 р.
Схвалено Науково-педагогічною радою з питань освіти 

МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах

(лист № 1.4/18-Г-667 від 06.08.2010 р.)
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Частина 2

Ілюстративний та 

віршований матеріал
Коментувальне мовлення

Робочий зошит

Рібцун О. Г. Чарівні іграшки / Ольга Рібцун, Юлія

Рібцун. – К. : Літера ЛТД. – 2011. – 32 с.

Розвиток дрібної моторики

Інструкції щодо 

виготовлення поробки
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Схвалено Науково-педагогічною радою з питань освіти 

МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах

(лист № 1.4/18-Г-667 від 06.08.2010 р.)

2011 р.

Ілюстративний та 

віршований матеріал Коментувальне мовлення

Рібцун О. Г. Конструювання з паперу / Ольга Рібцун, Юлія Рібцун. – К. :

Літера ЛТД. – 2011. – 32 с.

Робочий зошит

Інструкції щодо 

виготовлення поробки

Розвиток дрібної моторики
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2011 р.

Ілюстративний та 

віршований матеріал

Інструкції до 

створення поробки

Коментувальне 

мовлення

Робочий зошит Розвиток дрібної 

моторики

Збагачення та 

актуалізація словника

Рибцун О. Г. Чудесные игрушки из природного материала / О. Г. Рибцун, Ю. В. Рибцун. –

К. : Літера ЛТД. – 2011. – 32 с.
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2011 р.

Ілюстративний та 

віршований матеріал

Інструкції до 

створення поробки

Коментувальне 

мовлення

Робочий зошит Розвиток дрібної 

моторики

Збагачення та 

актуалізація словника

Рибцун О. Г. Конструирование из бумаги / О. Г. Рибцун, Ю. В. Рибцун. – К. :

Літера ЛТД. – 2011. – 32 с.
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Рибцун Ю. В. Дифференциальная диагностика

когнитивного развития детей четвертого года

жизни с общим недоразвитием речи / Ю. В.

Рибцун // Личность в едином образовательном

пространстве: организация, содержание и

технологии освоения : коллективная монография /

науч. ред. К. Л. Крутий, А. И. Павленко, В. В.

Пашков. – Запорожье : ООО «Липс ЛТД», 2011. –

С. 404–423.

Діагностичний інструментарій

Дошкільники із загальним 

недорозвитком мовлення

Розділ монографії
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2012 р.
Схвалено МОН України 

(лист №1.4/18-Г-228 від 12.04.2011 р.)

Рібцун Ю. В. Словничок для діточок : пароніми : метод. посіб. / Ю. В. Рібцун, О. Г. Рібцун. –

К. : Світич, 2012. – 136 с. : іл.

Удосконалення 

фонематичних процесів
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словника

Формування правильної 
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Ілюстративний матеріал

Віршовані мініатюри
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Схвалено МОН України 

(лист №1.4/18-Г-228 від 12.04.2011 р.)

Удосконалення 

фонематичних процесів

Збагачення 

словника

Формування правильної 

звуковимови

Ілюстративний матеріал

Віршовані мініатюри

Розвиток пам'яті

Робочий зошит

Рібцун Ю. В. Граємо – мову вивчаємо / Ю. В. Рібцун, О. Г. Рібцун. – К. :

Видавничий Дім „Слово”, 2012. – 64 с.



Професійна діяльність 

учителя-логопеда.

Науково-теоретичні аспекти

Диференційна діагностика 

мовленнєвих порушень 

у дітей

Дошкільний 

логопедичний пункт

Законодавчо-нормативна 

база роботи 

вчителя-логопеда

Корекційно-розвивальна 

робота у логопедичній групі. 

Змістові аспекти

Ігри та вправи 

для дітей старшого 

дошкільного віку

2013 р.

Рекомендовано МОН України  (лист № 1/11-4593 від 28.02.2013 р.)
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Рібцун Ю. В. Професійний довідник учителя-логопеда дошкільного навчального закладу /

Ю. В. Рібцун. – Х. : Вид. група „Основа”, 2013. – 239 [1] с. – (Серія „Професійний

довідник”).



Рібцун Ю. В. Апарат артикуляційний. − С. 78

Українсько-англійсько-російський медико-психологічний 

словник (за ред. акад. Максименка С. Д.). – Т. 1 (А−З). –

Львів : Видавничий дім «Наутілус»

2013 р.
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Рібцун Ю. В. Апарат голосовий − С. 79

Рібцун Ю. В. Батаризм. − С. 122

Рібцун Ю. В. Вуздечка коротка. − С. 265

Рібцун Ю. В. Заїкання. − С. 602

Рібцун Ю. В. Зонди логопедичні. − С. 683

Словникові статті



2013 р.
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Загадки

Вірші

Оповідання

Новий рік

Святий Миколай

Різдво

Зимові розваги

Тварини взимку

Зимуючі птахи

Святкові привітання

З неба падають сніжинки / упорядкув. Ю. Рібцун. – К. : Літера ЛТД. – 2013. –

64 с.
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Рекомендовано МОН України  (лист № 1/11-18798 від 05.12.2012 р.)

Пояснювальна записка Концептуальні підходи 

до організації ігор-занять

Характеристика 

мовленнєвого розвитку 

дітей

Особливості 

використання наочності

Методичні рекомендації, 

ігри та вправи

Програма 

корекційної роботи 

відповідно до оновленого 

Базового компонента 

дошкільної освіти

Формування 

мовленнєвої 

полікомпетентності

Рібцун Ю. В. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-

фонематичним недорозвитком мовлення : програмно-методичний комплекс / Ю. В. Рібцун. –

К. : Кафедра, 2013. – 284 с.



2013 р.
Схвалено МОН України (лист № 1.4/18-Г-228 від 12.04.2011 р.)
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Звукова абетка в малюнках

Звуко-рухова абетка

Формування звуковимови 

в нормальному онтогенезі

Формування 

фонологічного компоненту 

мовленнєвої діяльності

Ілюстративний і 

мовленнєвий матеріал 

із автоматизації та 

диференціації

всіх звуків української 

мови

Рібцун Ю. В. Віршики, картинки, звуки для забави і науки. Альбом для логопедичних

ігор-занять з дітьми 3-6 років. – Х. : Видавнича група «ОСНОВА», 2013. – 176 с. : іл. –

(Серія «Логопеду-ДНЗ»)
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Рекомендовано МОН України 

(лист № 1/11-18798 від 05.12.2012 р.)

Пояснювальна записка Концептуальні підходи 

до організації ігор-занять

Характеристика 

мовленнєвого розвитку 

дітей
Особливості 

використання наочності

Методичні рекомендації, 

ігри та вправи

Програма 

корекційної роботи 

відповідно до оновленого 

Базового компонента 

дошкільної освіти

Формування 

мовленнєвої 

полікомпетентності

Рібцун Ю. В. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із

фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення : програмно-методичний комплекс /

Ю. В. Рібцун. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 272 с.



Рібцун Ю. В. Навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення // Реалізація

оновленого змісту освіти дітей з особливими потребами: початкова ланка : Навчально-

методичний посібник / Н. Б. Адамюк, Л. Є. Андрусишина, О. О. Базилевска та ін.;

НАПН України, Ін-т спец. педагогіки; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої,

Н. О. Макарчук, В. І. Шинкаренко. – Київ, 2014. − С. 146−151
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2014 р.

Стандартизація спеціальної 

освіти дітей з порушеннями 

мовлення

Розділ посібника

Стратегії реалізації
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2014 р.

Рекомендовано МОН України 

(лист № 750 від 24.06.2014 р.)

Рібцун Ю. В. Мелодії кольорових звуків. Фонетико-фонематична компетентність дошкільника : альбом

для ігор-занять із дітьми 5–6 років. – К., 2014. – 210 с. : іл. – (Серія „Мовленнєва полікомпетентність

дошкільника”) [Електронний ресурс] // Режим доступу до вид. :http://logoped.in.ua/wp-

content/uploads/2018/01/Melodii_Ribtsun.pdf

Ілюстративний матеріал

Логопедичний альбом

Кольори та відтінки

Граматична складова

Звуковимова

Електронний варіант

http://logoped.in.ua/wp-content/uploads/2018/01/Melodii_Ribtsun.pdf


2015 р.
Рекомендовано МОН України 

(лист № 750 від 24.06.2014 р.)

Сучасне оновлене 

тлумачення 

загального 

недорозвитку 

мовлення

Мовленнєвий матеріал

www.logoped.in.ua

Система роботи за 

ступенем ускладнення

Віршовані мініатюри зі 

звуконаслідуваннями

Рібцун Ю. В. Звукові намистинки. Формування мовленнєвої полікомпетентності дошкільників

[навч.-метод. посіб.] / Ю. В. Рібцун. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 200 с. : іл.
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2015 р.

Рібцун Ю. В. Навчальні програми «Образотворче мистецтво» (підготовчий, 1−4

класи) : комплект навч. прогр. для підгот., 1−4 кл. спец. загальноосв. навч. закл. для

дітей із тяжкими порушеннями мовлення / за ред. Е. А. Данілавічютє. – К. : ДП

«Укртехінформ», 2015. – 88 с.

Затверджено МОН України 

(наказ № 750 від 24.06.2014 р.)

Тематична реалізація

навчально-виховної та

корекційно-розвивальної

роботи

Перелік орієнтовних

показників

сформованості

галузевої

компетентності

школярів

Образотворче мистецтво

Навчальні програми

Початкова школа
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2015 р.
Затверджено МОН України 

(наказ № 750 від 24.06.2014 р.)

Тематична реалізація

навчально-виховної та

корекційно-розвивальної

роботи

Перелік орієнтовних

показників

сформованості

галузевої

компетентності

школярів

Образотворче мистецтво

Навчальні програми

Середня школа

Рібцун Ю. В. Навчальна програма «Образотворче мистецтво» (5 клас) : комплект навч.

прогр. для 5−9 (10) кл. спец. загальноосв. навч. закл. для дітей із тяжкими

порушеннями мовлення / за ред. Е. А. Данілавічютє. – К. : ДП «Укртехінформ», 2015. –

36 с.
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2015 р.
Затверджено МОН України 

(наказ № 750 від 24.06.2014 р.)

Тематична реалізація

навчально-виховної та

корекційно-розвивальної

роботи

Перелік орієнтовних

показників

сформованості

галузевої

компетентності

школярів

Трудове навчання

Навчальні програми

Початкова школа

Рібцун Ю. В. Навчальні програми «Трудове навчання» (підготовчий, 1−4 класи) :

комплект навч. прогр. для підгот., 1−4 кл. спец. загальноосв. навч. закл. для дітей

із тяжкими порушеннями мовлення / за ред. Данілавічютє Е. А. – К. : ДП

«Укртехінформ», 2015. – 84 с.
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2015 р.
Затверджено МОН України 

(наказ № 750 від 24.06.2014 р.)

Тематична реалізація

навчально-виховної та

корекційно-розвивальної

роботи

Перелік орієнтовних

показників

сформованості

галузевої

компетентності

школярів

Трудове навчання

Навчальні програми

Середня школа

Рібцун Ю. В. Навчальна програма «Трудове навчання» (5 клас) : комплект

навч. прогр. для 5-х кл. спец. загальноосв. навч. закл. для дітей із тяжкими

порушеннями мовлення / за ред. Данілавічютє Е. А. – К. : ДП

«Укртехінформ», 2015. – 30 с.
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2015 р.
Затверджено МОН України 

(наказ № 750 від 24.06.2014 р.)

Тематична реалізація

навчально-виховної та

корекційно-розвивальної

роботи

Перелік орієнтовних

показників

сформованості

галузевої

компетентності

школярів

Історія України

Навчальні програми

Середня школа

Рібцун Ю. В. Навчальна програма «Історія України» (5 клас) : комплект

навч. прогр. для 5-х кл. спец. загальноосв. навч. закл. для дітей із

тяжкими порушеннями мовлення / за ред. Данілавічютє Е. А. – К. : ДП

«Укртехінформ», 2015. – 32 с.
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2015 р.
Затверджено МОН України 

(наказ № 750 від 24.06.2014 р.)

Тематична реалізація

навчально-виховної та

корекційно-розвивальної

роботи

Перелік орієнтовних

показників

сформованості

галузевої

компетентності

школярів

Історія 

Стародавнього 

світу

Навчальні програми

Середня школа

Електронний варіант

Рібцун Ю. В. Навчальна програма «Історія Стародавнього світу» (6 клас) :

комплект навч. прогр. для 5-9 кл. спец. загальноосв. навч. закл. для дітей із

тяжкими порушеннями мовлення / за ред. Данілавічютє Е. А. [Електронний

ресурс] // Режим доступу до вид. : http://lib.iitta.gov.ua/11008/
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Рекомендовано МОН України 

(лист № 1/11-6144 від 28.04.2015 р.)

Робота вихователя в 

логопедичній групі

Напрями навчально-

виховної роботи за 

Базовим 

компонентом 

дошкільної освіти

Варіативна та 

інваріантна 

складові освітньо-

виховного процесу

Робота практичного 

психолога в 

логопедичній групі
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Затверджено МОН України 

Тематична реалізація

навчально-виховної та

корекційно-розвивальної

роботи

Перелік орієнтовних

показників

сформованості

галузевої

компетентності

школярів

Образотворче мистецтво

Навчальні програми

Середня школа

Електронний варіант

Рібцун Ю. В. Навчальні програми «Образотворче мистецтво» (6−7 класи) //

Навчальні програми для 5−9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних

закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення / за ред. Е. А. Данілавічютє

[Електронний ресурс] // Режим доступу до вид. : http://lib.iitta.gov.ua/10218/



www.logoped.in.ua

2016 р.

Затверджено МОН України 

Тематична реалізація

навчально-виховної та

корекційно-розвивальної

роботи

Перелік орієнтовних

показників

сформованості

галузевої

компетентності

школярів

Всесвітня історія

Навчальні програми

Середня школа

Рібцун Ю. В. Навчальна програма «Всесвітня історія» (7 клас) : комплект

навч. прогр. для 5-9 кл. спец. загальноосв. навч. закл. для дітей із тяжкими

порушеннями мовлення / за ред. Данілавічютє Е. А. [Електронний ресурс] //

Режим доступу до вид. : http://lib.iitta.gov.ua/11007/

Електронний варіант
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Затверджено МОН України 

Тематична реалізація

навчально-виховної та

корекційно-розвивальної

роботи

Перелік орієнтовних

показників

сформованості

галузевої

компетентності

школярів

Історія України

Навчальні програми

Середня школа

Електронний варіант

Рібцун Ю. В. Навчальна програма «Історія України» (7 клас) : комплект

навч. прогр. для 5-9 кл. спец. загальноосв. навч. закл. для дітей із тяжкими

порушеннями мовлення / за ред. Данілавічютє Е. А. [Електронний ресурс]

// Режим доступу до вид. : http://lib.iitta.gov.ua/11009/



www.logoped.in.ua

2016 р.
Затверджено МОН України 

Тематична реалізація

навчально-виховної та

корекційно-розвивальної

роботи

Перелік орієнтовних

показників

сформованості

галузевої

компетентності

школярів

Музичне мистецтво

Навчальні програми

Середня школа

Електронний варіант

Рібцун Ю. В. Навчальна програма «Музичне мистецтво» (8 клас) :

комплект навч. прогр. для 5-9 кл. спец. загальноосв. навч. закл. для дітей

із тяжкими порушеннями мовлення / за ред. Данілавічютє Е. А.

[Електронний ресурс] // Режим доступу до вид. :

http://lib.iitta.gov.ua/704292/



www.logoped.in.ua

2016 р.
Затверджено МОН України 

Тематична реалізація

навчально-виховної та

корекційно-розвивальної

роботи

Перелік орієнтовних

показників

сформованості

галузевої

компетентності

школярів

Мистецтво

Навчальні програми

Старша школа

Електронний варіант

Рібцун Ю. В. Навчальні програми «Мистецтво» (8−10 класи) // Навчальні

програми для 5−9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних

закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення / за ред.

Е. А. Данілавічютє [Електронний ресурс] // Режим доступу до вид. :

http://lib.iitta.gov.ua/706723/



www.logoped.in.ua

2016 р.
Затверджено МОН України 

Тематична реалізація

навчально-виховної та

корекційно-розвивальної

роботи

Перелік орієнтовних

показників

сформованості

галузевої

компетентності

школярів

Художня культура

Навчальні програми

Старша школа

Електронний варіант

Рібцун Ю. В. Навчальні програми «Художня культура» (9−10 класи) // Навчальні програми

для 5−9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими

порушеннями мовлення / за ред. Е. А. Данілавічютє [Електронний ресурс] // Режим

доступу до вид. : http://logoped.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/Hud_kult.pdf

http://logoped.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/Hud_kult.pdf


www.logoped.in.ua

2017 р.
Схвалено Науково-педагогічною радою з питань освіти 

МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах

(лист № 2.1./12-Г-721 від 16.09.2016 р.)

Парціальна 

програма з 

конструювання

Особливості 

конструктивної 

діяльності 

дошкільників

Конспекти занять в 

молодшій, середній, 

старшій групах

Мовленнєвий та 

ілюстративний 

матеріал

Рібцун Ю. В. Вихователь й малюки конструюють залюбки : метод. посіб. для роботи з дітьми

3−6 років / Ю. Рібцун, О. Рібцун. − К. : Генеза, 2017. – 192 с. − (Серія «Помічник вихователя

ДНЗ»)



2017 р.

www.logoped.in.ua

Питання 

диференційної 

діагностики

Загальний 

недорозвиток 

мовлення

Фонетико-

фонематичний 

недорозвиток 

мовлення

Заїкання

Збірник статей

Рибцун Ю. В. Нарушения речи у детей: современный взгляд : сб. статей /

Ю. В. Рибцун. − Саарбрюккен (Германия) : OmniScriptum GmbH & Co. KG («Другое

Решение»), 2017. – 189 с.



www.logoped.in.ua

2017 р.

Схвалено для використання в роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» від 25.08.2016 р. № 21.1/12-Г-692

Ігри та вправи з 

формування 

правильної 

звуковимови

Розвиток 

фонематичних 

процесів

Удосконалення 

просодичної 

складової мовлення

Нормалізація 

складової структури

Розвиток контролю 

та ймовірного 

прогнозування

Рібцун Ю. В. Сходинками правильного мовлення : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Рібцун. –

Т. : Мандрівець, 2017. – 240 с.



2017 р.

www.logoped.in.ua

Рібцун Ю. В. Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення: «Корекція

мовлення», «Корекція розвитку» / За ред.. Данілавічютє Е. А., Колупаєвої А. А., Трофименко Л. І.,

Рібцун Ю. В. – Київ – Чернівці: Букрек, 2017. – С. 92−151

Авторський розділ

Корекційно-

розвиткова робота

Корекція розвитку

Діти з тяжкими 

порушеннями 

мовлення

Рекомендовано МОН України (лист ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» від 29.04.2016 р. № 476)



www.logoped.in.ua

2018 р.

Рібцун Ю. В. Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей з 2 до 18 років / Ю. В. Рібцун

// Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. / За

заг. ред. М. А. Порошенко та ін. – К., 2018. – С. 149−156

Розділ книги

Інклюзивно-

ресурсний центр

Моніторинг з 

розвитку мовлення

Оцінювання 

фізичного розвитку 

дитини

Рекомендовано МОН України (лист ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» від 24.07.2018 р. № 802)



Рібцун Ю. В. Допитливі співрозмовники. Програми з корекційно-розвиткової

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (1-4 класи). К. 2018. 83 с.

URL: http://lib.iitta.gov.ua/711391/

Електронний ресурс

www.logoped.in.ua

Рекомендовано МОН України (лист ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» від 24.07.2018 р. № 802)

2018 р.

Діти з особливими 

освітніми 

потребами

Корекційно-

розвиткові 

програми

Сфери розвитку

http://lib.iitta.gov.ua/711391/


www.logoped.in.ua

2018 р.
Схвалено для використання в роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» від 21.12.2017 р. № 21.1/12-Г-838)

Ставай на ноги, 

малюку!

Правда ж, мамо, я 

великий?

Прощавай, садок 

дитячий!

Ось і школа, 

перший клас!

Література та 

електронні ресурси

Рібцун Ю. В. Дитина з порушеннями мовленнєвого розвитку / Ю. В. Рібцун. −

Харків : Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. − 40 с. − (Інклюзивне навчання

за нозологіями).



www.logoped.in.ua

2019 р.

Схвалено для використання в роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» від 17.10.2018 р. № 22.1/12-Г-959)

Навчально-методичний комплект

Ілюстративний, 

мовленнєвий, ігровий 

матеріал

Рібцун Ю. В. Я учуся розмовляти : навч.-метод. комплект : логопедичний альбом з розвитку мовлення

дошкільників 3−6 років / Ю. В. Рібцун. – Київ : Генеза, 2019. – 160 с. : іл.

Зорові функції та операції

Всі складові мовленнєвої 

діяльності



www.logoped.in.ua

2019 р.

Схвалено для використання в роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» від 17.10.2018 р. № 22.1/12-Г-959)

Комплексна методика з розвитку 

всіх складових мовленнєвої 

діяльності, зорових функцій та 

операцій

Методичний посторінковий 

додаток до альбому

Рібцун Ю. В. Я учуся розмовляти : навч.-метод. комплект :

навч.-метод. посіб. з розвитку мовлення дошкільників 3–6

років / Ю. В. Рібцун. – Київ : Генеза, 2019. – 224 с. – (Серія

«Помічник вихователя»).



Схвалено для використання в роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» від 21.12.2017 р. № 21.1/12-Г-838)

2019 р.

www.logoped.in.ua

Література та 

електронні ресурси

Методичні 

рекомендації

Поради батькам

Рібцун Ю. В. Дитина з порушеннями

мовленнєвого розвитку : метод. посіб. /

Ю. В. Рібцун. – К. : ТОВ «Літера ЛТД»,

2019. – 40 с.



2020 р.

www.logoped.in.ua

Схвалено до використання у роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами комісією зі спеціальної педагогіки 

Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, 

наказ № 22.1/12-Г-233 від 19.04.2019 р.

Звуковимова

Фонематичні 

процеси

Розвиток мовлення

Рібцун Ю. В. У країні Веселкових звуків. Альбом

учителя-логопеда. Частина 1. − Х. : Видавнича група

«Основа», 2020. − 96 с. : іл. − (Серія «Логопеду»).

Логопедичний 

альбом

Частина 1



2020 р.

Схвалено до використання у роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами комісією зі спеціальної педагогіки 

Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, 

наказ № 22.1/12-Г-233 від 19.04.2019 р.

www.logoped.in.ua

Рібцун Ю. В. У країні Веселкових звуків. Альбом

учителя-логопеда. Частина 2. − Х. : Видавнича група

«Основа», 2020. − 80 с. : іл. − (Серія «Логопеду»)

Звуковимова

Фонематичні 

процеси

Розвиток мовлення

Логопедичний 

альбом

Частина 2



www.logoped.in.ua

2020 р.
Схвалено до використання у роботі з дітьми 

з особливими освітніми потребами комісією зі спеціальної педагогіки 

Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, наказ 

№ 22.1/12-Г-232 від 19.04.2019 р.

Діагностичний 

комплекс із вивчення 

особливостей 

пізнавального та 

мовленнєвого 

розвитку
Загальний недорозвиток 

мовлення

Рібцун Ю. В. Комунікативний компонент мовленнєвої

діяльності у дітей: діагностичний комплекс : навч.-метод.

посіб. для роботи з дітьми із порушеннями мовлення /

І. М. Брушневська, Ю. В. Рібцун. – Запоріжжя : ТОВ

«ЛІПС» ЛТД, 2020. – 124 с. : іл. – Бібліогр.: С. 119-122



Спеціальна програма 

Розвиток вербального та 

невербального ймовірного 

прогнозування

2020 р.
Схвалено до використання у роботі з дітьми 

з особливими освітніми потребами комісією зі спеціальної педагогіки 

Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, наказ 

№ 22.1/12-Г-232 від 19.04.2019 р.

www.logoped.in.ua

Рібцун Ю. В. Комунікативний компонент мовленнєвої

діяльності у дітей: методика формування : навч.-метод.

посіб. для роботи з дітьми із порушеннями мовлення /

І. М. Брушневська, Ю. В. Рібцун. – Запоріжжя : ТОВ

«ЛІПС» ЛТД, 2020. – 144 с. – Бібліогр.: С. 123-126



www.logoped.in.ua

2020 р.
Рекомендовано МОН України, наказ № 1/9-569 від 09.10.2020 р.

Труднощі навчання

Шляхи реалізації 

мовленнєвих потреб

Організація та реалізація 

освітнього процесу

Планування 

корекційно-розвиткової 

роботи

Стратегії підтримки 

молодших школярів

Рібцун Ю. В. Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток : навч.-

метод. посіб. для пед. працівників, які працюють з учнями з особл. осв. потр. / Юлія Рібцун. – Львів : Світ, 

2020. – 264 с. : іл. 



www.logoped.in.ua

2020 р.

Прудкі пальчики. Розвиваємо мовлення через дрібну моторику.

Покращує мовлення та 

розумову діяльність, 

допомагає у вихованні 

моральних якостей 

особистості

20 двобічних карток із 

завданнями

Коробка

Інструкція з різними 

варіантами гри та 

методичними порадами 



https://www.ra-

ou.com.ua/index.php?id=722

https://www.ra-

ou.com.ua/index.php?id=

711

http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/f94c9e0512530180c11a2180ae3c6e84/

https://www.ra-ou.com.ua/index.php?id=722
https://www.ra-ou.com.ua/index.php?id=711&fbclid=IwAR3OH5kYLqzkYkyAnhSRItjEIFG0Sv8pRHE2RpPsb59SE5fNdYRFf5YmqNU



