Київський університет імені Бориса Грінченка
Інститут післядипломної педагогічної освіти
ПЛАН
роботи науково-методичного центру інклюзивної освіти
на 2013 – 2014 навчальний рік
№
Напрями діяльності
Відповідальні
Термін
виконання
I. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм
1.
Виконання завдань і заходів Державної цільової
Софій Н.З.
Упродовж року
програми «Національний план дій з реалізації
Шорохова В.В.
Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року
Ворон М.В.
(далі Державна цільова програма), затвердженої
Приходько О.П.
постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня
2012р. №706 та Постанови Кабінету Міністрів України
від 15.08.2011р. №872 «Про порядок затвердження
порядку організації інклюзивного навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах».

2.

II. Наукова діяльність
Організація та проведення науково-практичної
Ворон М.В.
конференції для методистів РНМЦ, заступників
директорів ЗНЗ з навчально-виховної роботи, учителів,
які працюють в інклюзивних класах «Впровадження
інклюзивної освіти в навчальних закладах м. Києва у
2013 – 2014 н.р.».

Основні
партнери

Очікуваний
результат

Управління
освіти і науки
м. Києва,
Інститут
спеціальної
педагогіки
НАПН
України
ВФ «Крок за
кроком»
Національна
асамблея
інвалідів
України

27 серпня 2013р.

Головне
управління
освіти і науки
м. Києва

Інформування освітян
м. Києва щодо
останніх змін у сфері
інклюзивної освіти,
планів роботи на 2013
– 2014 н.р.

Інститут
спеціальної
педагогіки
НАПН
України
Всеукраїнськ
ий фонд
«Крок за

Забезпечення
науково-методичною
літературою з питань
інклюзивної освіти
освітян і батьків.
Поширення
результатів роботи,
обмін досвідом.

3.

Публікація статей, посібників з питань інклюзивної
освіти.

Софій Н.З.
Шорохова В.В.
Ворон М.В.
Приходько О.П.

Упродовж року

4.

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах
тощо.

Софій Н.З.
Шорохова В.В.
Ворон М.В.

Упродовж року

Приходько О.П.

III. Науково-методична діяльність
Проведення постійно діючого семінару з питань
інклюзивної освіти

5.

5.1.
6.

7.

Для методистів РНМЦ, вихователів дошкільних
навчальних закладів, педагогів загальноосвітніх
навчальних закладів
Розроблення та впровадження дистанційного
спецкурсу з питань інклюзивного оцінювання для
педагогів, які працюють в інклюзивних навчальних
закладах.

Розроблення та впровадження дистанційного
спецкурсу з питань інклюзивної освіти для асистентів
педагогів, які працюють в інклюзивних навчальних
закладах.

кроком»,
Національна
асамблея
інвалідів
України

Софій Н.З.
Ворон М.В.
Шорохова В.В.
Приходько О.П.

Кожна третя
середа місяця

Науководослідна
лабораторія
експеримента
льної
педагогіки та
педагогічних
інновацій
Головне
управління
освіти і науки
м. Києва

Підвищення
професійного рівня
педагогів у роботі в
інклюзивному
навчальному
середовищі

Софій Н.З.
Шорохова В.В.
Ворон М.В.

Березень 2014р.

Кафедра
методики
дошкільної та
початкової
освіти ІППО
Інститут
спеціальної
педагогіки
НАПН
України

Підвищення
професійного рівня
педагогів, які
працюють в
інклюзивних
дошкільних та
загальноосвітніх
навчальних закладах
м. Києва

Софій Н.З.
Шорохова В.В.
Ворон М.В.

Березень 2014р.

Кафедра
методики
дошкільної та
початкової
освіти ІППО
Інститут
спеціальної

Підготовка асистентів
педагогів, які
працюють в
інклюзивних
дошкільних та
загальноосвітніх
навчальних закладах

8.

9.

10.

Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та
діяльності інтернатних закладів освіти.

Софій Н.З.
Шорохова В.В.
Ворон М.В.
Приходько О.П.

IV. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність
Розробка та впровадження інноваційних моделей
Софій Н.З.
інклюзивної освіти на базі дошкільних та
Шорохова В.В.
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва
Ворон М.В.
Приходько О.П.

Науково-методичний супровід впровадження інновацій Софій Н.З.
у сфері інклюзивної освіти, участь у проектній
Шорохова В.В.
діяльності
Ворон М.В.
Приходько О.П.

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

педагогіки
НАПН
України
Кафедра
методики
дошкільної та
початкової
освіти ІППО
Інститут
спеціальної
педагогіки
НАПН
України
Кафедра
методики
дошкільної та
початкової
освіти ІППО
Інститут
спеціальної
педагогіки
НАПН
України
ВФ «Крок за
кроком»
Кафедра
методики
дошкільної та
початкової
освіти ІППО
Інститут
спеціальної
педагогіки
НАПН
України
ВФ «Крок за
кроком»

м. Києва

V. Інформаційна діяльність
Створення та підтримка загальноміського банку даних: Приходько О.П.
- Дітей з особливими потребами, які навчаються в
інклюзивних ДНЗ і ЗНЗ.
- Дошкільних і загальноосвітніх навчальних
закладів, у яких навчаються діти з особливими
потребами.
- Спеціалістів, які працюють інклюзивних
навчальних закладах.
- Громадських організацій, що працюють з дітьми
з особливими потребами та їх батьками.
12.
Випуск щомісячного інформаційного електронного
Ворон М.В.
вісника «Інклюзивна освіта» та розміщення його на
сайті ІППО Київського університету імені Бориса
Грінченка
11.

13.

Створення та підтримка інформаційного ресурсу з
питань інклюзивної освіти (бібліотека, он-лайн ресурс)

VI. Міжнародна діяльність
14.
Налагодження партнерських зв`язків з партнерськими
організаціями в інших країнах

Вересень –
грудень 2013р.

Головне
управління
освіти і науки

Раз у два місяці

Ворон М.В.

Жовтень –
грудень 2013р.

Інститут
спеціальної
педагогіки
НАПН
України
ВФ «Крок за
кроком»
Національна
асамблея
інвалідів
України

Софій Н.З.
Шорохова В.В.
Ворон М.В.

Упродовж
навчального року

Міжнародний
фонд
«Відродження
», Інститут
Відкритого
суспільства
(Лондон)
Гайдельберзс
ький
університет
(Німеччина)

Створена база даних
учасників інклюзивної
освіти у місті Києві та
існуючих ресурсів

Надання інформації
про події у сфері
інклюзивної освіти в
Україні та у
міжнародному світі
Створена база даних
щодо існуючих
ресурсів у сфері
інклюзивної освіти у
місті Києві.

Співпраця з
міжнародними
організаціями, обмін
досвідом, спільні
дослідження та
публікації

15.

Участь у розробці та реалізації міжнародних проектів,
що стосуються інклюзивної освіти

Софій Н.З.
Шорохова В.В.
Ворон М.В.

Упродовж
навчального року

16.

Участь у міжнародних науково-практичних
конференціях з питань інклюзивної освіти

Софій Н.З.
Шорохова В.В.
Ворон М.В.
Приходько О.П.

Упродовж
навчального року

Софій Н.З.
Шорохова В.В.
Ворон М.В.
Приходько О.П.

Упродовж
навчального року

Софій Н.З.
Шорохова В.В.
Ворон М.В.
Приходько О.П.

Постійно

17.

18.

VII. Професійний розвиток працівників Центру
Участь в міжнародних конференціях з питань
інклюзивної освіти

Підвищення професійного рівня педагогічних
працівників, організація обміну педагогічним досвідом

Міжнародний
фонд
«Відродження
», Інститут
Відкритого
суспільства
(Лондон)
ВФ «Крок за
кроком»
Міжнародний
фонд
«Відродження
», Інститут
Відкритого
суспільства
(Лондон)
ВФ «Крок за
кроком»
Підвищення
компетентності
працівників Центру у
сфері інклюзивної
освіти
Підвищення
компетентності
працівників Центру у
сфері інклюзивної
освіти

