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Події
Перше інтерв’ю Валерія Сушкевича на телебаченні у якості Уповноваженого
Президента з прав людей з інвалідністю
Перше інтерв’ю Валерія Сушкевича на телебаченні у якості Уповноваженого Президента з прав людей
з інвалідністю на телеканалі Рада, програма «Позиція». Дізнатися більше…

Зустріч з представниками Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
Зустріч з представниками Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) відбулась 5 грудня 2014
року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса
Грінченка. Мета зустрічі – обговорити шляхи підтримки педагогів з питань інклюзивної освіти,
зокрема, надання підтримки на базі Інклюзивного ресурсного центру, створеного на базі Інституту.
Дізнатися більше…

Міжнародний день інвалідів
Міжнародний день інвалідів щорічно відзначають 3 грудня. Ініціатором проведення цього
символічного дня стала Організація об’єднаних націй, яка в 1992 році запропонувала заснувати таке
свято на честь закінчення Десятиліття людей з інвалідністю, проголошеного в 1983 році. Основною
метою всіх заходів, які присвячені Міжнародному дню інвалідів, є інформування суспільства в
напрямку підтримки людей з обмеженими фізичними можливостями. ООН закликає всіх діяти так,
щоб соціальні умови життя інвалідів поліпшувалися і були комфортними для них. Дізнатися більше…

До Міжнародного дня інвалідів учні школи № 276 Деснянського району провели
благодійну концертну програму «З добром у серці»
Саме так назвали свою благодійну концерту програму учні школи І-ІІІ ступенів №276 Деснянського
району міста Києва, з якою напередодні Міжнародного дня інвалідів завітали до своїх ровесників в
СНВК «Мрія». Захопленим глядачам юні артисти, крім добрих посмішок та душевного тепла, дарували
дитячі пісні, танці та іграшки від активістів та ради учнівського самоврядування школи №276.
Дізнатися більше…

Акція до Всесвітнього дня інваліда
2 грудня у Центрі культури Київського району міста Харкова відбулася акція «Харків – героямчорнобильцям», яка була приурочена до Всесвітнього дня інваліда. Організаторами виступили
Харківська міська організація «Союз Чорнобиль України» та Театрально-філармонічна студія ім. Леся
Курбаса Харківського комп'ютерно-технологічного коледжу Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут». Спільно з оркестром «Веселі музики» вони виконали твори
українського фольклору та популярної естрадної світової класики – Е. Преслі, групи Бітлз. Дізнатися
більше…

На Миколаївщині відзначили Міжнародний день інваліда
Нещодавно на Миколаївщині відбулись заходи, приурочені до Міжнародного дня інваліда.
Відзначення Міжнародного дня інваліда розпочалося з відкриття благодійної виставки-ярмарку
творчих робіт 8-ми річної Ганни Рогатіної та композиції творів декоративно-прикладного мистецтва
«Твори добро» вихованців спеціальних шкіл-інтернатів І–ІІ ступенів Миколаївської обласної ради. З
деяким здивуванням для себе глядачі виставки відмітили, як у юних душах і серцях проростають
мотиви прагнення Добра, Краси, Миру. Дізнатися більше…

У МОН обговорено критерії визначення рівня розвитку дитини
3 грудня 2014 року, у Міністерстві відбулось чергове засідання робочої групи з розроблення критеріїв
визначення рівня розвитку дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти та інструментарію їх
практичного застосування. Під час засідання розглянуто пропозиції щодо визначення рівня розвитку
дитини. Алла Богуш, науковий керівник робочої групи, завідувач кафедри теорії і методики
дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д.
Ушинського, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних
наук України, наголосила на необхідності розроблення документу, що буде сприяти підвищенню
якості дошкільної освіти. Дізнатися більше…

Вихованці Миколаївського ОБХТ взяли участь у акції до Міжнародного дня інвалідів
«Твори добро»
3 грудня 2014 року вихованці Миколаївського обласного Будинку художньої творчості приєдналися
до міжнародної ініціативи та в рамках творчого проекту органу учнівського самоврядування ОБХТ
«Ми – Миколаївці!» взяли участь в акції до Міжнародного дня інвалідів «Твори добро», до якої
залучено і батьків вихованців. Діти разом з педагогами та батьками подарували свої творчі роботи –
вироби
декоративно-ужиткового
напряму
дітям-інвалідам
Миколаївської
спеціальної
загальноосвітньої школи Миколаївської обласної ради. Мета даного заходу – привернути увагу до
проблем тих, хто став інвалідом від народження, в дитинстві. Вихованці ОБХТ побажали всім
присутнім дітям-інвалідам сил, здоров’я та успіху. Дізнатися більше…

У МОН обговорено питання програмно-методичного забезпечення інклюзивної освіти
в дошкільних навчальних закладах
4 грудня 2014 року в Міністерстві освіти і науки України відбувся круглий стіл з питань програмнометодичного забезпечення інклюзивної освіти в дошкільних навчальних закладах. Учасники
засідання обговорили важливість впровадження інклюзивної освіти та порядок програмнометодичного забезпечення. Дізнатися більше…

Круглий стіл «Повір в себе» до Міжнародного дня інвалідів в Україні
З метою привернення уваги суспільства, громадських організацій до проблем осіб з обмеженими
фізичними можливостями, 4 грудня 2014 року на базі Державного навчального закладу
«Баштанський професійний ліцей» Баштанського району Миколаївської області відбулось засідання
круглого столу, присвячене Міжнародному дню інвалідів в Україні, на якому обговорювались питання
щодо професійного навчання дітей з особливими потребами в професійно-технічних навчальних
закладах, їх інтеграція у загальноосвітній простір та у суспільство. Дізнатися більше…

Центр соціальної та освітньої інтеграції студентів з інвалідністю в УДПУ
До Міжнародного дня інвалідів в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла
Тичини Черкаської області відбувся Благодійний фестиваль творчості «Рівні між собою ми, будем
разом я і ти», ініціатором проведення якого став науково-практичний Центр соціальної та освітньої
інтеграції студентів з особливими потребами «Без бар’єрів». Співорганізатором благодійної акції
виступила Школа передового досвіду «Школа соціальних знань» управління праці та соціального
захисту населення Уманської міської ради. Дізнатися більше…

Готуємо до самостійного життя дітей з порушеннями слуху
16-17 грудня 2014 року на базі Підкамінської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів із поглибленою професійною підготовкою Бродівського району Львівської області спільно з
Міністерством освіти і науки України, Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України проведено
Всеукраїнський науково-методичний семінар за напрямом «Новації в освіті дітей з порушеннями
слуху: особливості впровадження в навчально–виховний процес». Дізнатися більше…

Корисні ресурси
Немає інваліда. Є людина
3-го грудня світова спільнота й ми відзначаємо Міжнародний день людей з інвалідністю. Про цей день,
однозначно, згадують і журналісти. Інформаційних приводів сьогодні, на жаль, чимало. Війна на сході
нашої країни, лютнева трагедія на Майдані, сутички на початку весни у Криму… Дізнатися більше…

Samsung Electronics представив EYECAN+: комп'ютерну мишу нового покоління для
людей з обмеженими можливостями
Сеул, Корея – листопад 2014 року – Компанія Samsung Electronics представила спеціальну комп’ютерну
мишу другого покоління з технологією EYECAN+, яка відстежує рух очей людини, дозволяючи людям
з обмеженими можливостями створювати і редагувати документи, а також перегортати веб-сторінки
рухом очей. Комп’ютерна миша EYECAN+ є першою і унікальною в своєму роді, оскільки не вимагає
використання додаткових пристроїв, що надягають на користувача, таких як окуляри. Новинка є
невеликим портативним пристроєм, який встановлюється під монітором. Вона відстежує рух очей
користувача і передає інформацію на комп’ютер по бездротовому зв’язку. Дізнатися більше…

Дорота Тераковська. Мишка / Пер. із пол. Дзвінки Матіяш. – К.: Наш Формат, 2014
Письменниці Дзвінці Матіяш вдається тонко відчувати нестачу певних тем в українській літературі й
заповнювати її не лише власними текстами, а й вдалими перекладами. Дорота Тераовська розповідає

непросту історію про сім’ю, в якій народжується донька з синдромом Дауна. Авторка пропонує
читачам повірити, що дівчинка з генетичною вадою, яка за своє життя так і не навчиться вимовляти
бодай одного зрозумілого речення, - це дар від Бога. Дізнатися більше…

Педагогічна допомога дитині раннього віку з особливостями психофізичного розвитку.
Значущість надання психолого-педагогічної допомоги у ранньому віці.
Дуже часто до психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) звертаються батьки з дітьми
дошкільного віку, проблеми у розвитку яких можна було б виправити або й зовсім запобігти їм. Проте
через нерозуміння значущості початку психолого-педагогічної допомоги ще у ранньому віці не лише
втрачається час, а й з’являється багато інших проблем у розвитку дитини, скоригувати які вдається
не завжди. На жаль, і лікарі (педіатри, дитячі психоневрологи), і навіть вихователі дошкільних
закладів не завжди знають і розуміють, що діти з особливостями психофізичного розвитку мають
одержувати ранню корекційно-педагогічну допомогу. Дізнатися більше…

Портрети України: Юра Михальчук – людина, яка не здається
Портрети України – це новий соціальний проект, який розказує про людей, які нас вражають ы
захоплюють. Це не політики, не зірки і не знаменитості. Це «прості» люди з усієї України. Вони щодня
створюють свою історію, впевнено та з жагою до життя. Їхні історії цікаво дивитися! Їхні історії гарні
та надихаючі, хоча часом непрості. Один із них – неповносправний Юра Михальчук зі Львова, який має
добре серце та прагне жити повноцінним життям. Дізнатися більше…
Джудіт Скотт: геній, якого тримали під замком
Джудіт Скотт народилася з синдромом Дауна і більшу частину життя провела в притулку для
ментальних інвалідів. А опинившись на волі, раптом стала всесвітньо знаменитої художницею.
Сьогодні її роботи оцінюють в 20 тис. Доларів і вище. В історії та творчості Джудіт багато загадок для
дослідників людської психіки і мистецтвознавців. А для всіх інших - багато надії. Дізнатися більше…

«Особлива дитина: навчання і виховання» – періодичне, наукове, навчальне,
інформаційне, методичне видання
Метою видання, як єдиного в державі часопису, присвяченого проблемам здобуття освіти і
забезпечення життєдіяльності дітей з особливими потребами, є донесення стратегії розвитку освіти
таких дітей, висвітлення актуальних питань діагностики особливостей психофізичного стану та
сучасних підходів й інноваційних технологій їх навчання і виховання, результатів експериментальних
досліджень, оригінальних розробок, надання методичних порад і консультацій фахівців з актуальних
проблем спеціальної педагогіки і психології. Дізнатися більше…

Якщо Ви бажаєте додати, замінити Вашу електронну адресу, відписатися від розсилки Вісника
«Інклюзивна освіта», будь ласка, повідомте нас про це за адресою nmc.io.ippo@kubg.edu.ua.
Відповідальна за випуск: Ворон Марина Василівна,
методист НМЦ інклюзивної освіти ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка
Контакти НМЦ інклюзивної освіти:
ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка
Тел.: (044) 294 30 35;
Ел. адреса: nmc.io.ippo@kubg.edu.ua;
Веб-сайт: www.nmcio.ippo.kubg.edu.ua.

