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Події
Відбувся вебінар-семінар щодо інклюзивної освіти в ДНЗ
29 січня 2015 року в режимі онлайн відбулася трансляція вебінар-семінару з питань алгоритму
діяльності міждисциплінарної групи супроводу дітей з аутизмом у ДНЗ. Цей семінар є продовженням
серії вебінарів з питань спеціальної та інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах. Фахівці
говорили про організацію освітнього процесу для дітей з аутизмом у дошкільному навчальному закладі
шляхом розкриття таких практичних кроків упровадження дієвого супроводу дітей в освітньому
просторі. Дізнатися більше…
Навчально-практичний семінар для районних ПМПК
6 лютого 2015 року на базі спеціальної школи-інтернату № 2 м. Києва відбувся науково-практичний
семінар - один з циклу семінарів для районних ПМПК та ПМПК м. Києва, організованих Центральною
психолого-медико-педагогічною консультацією та фахівцями лабораторії корекції розвитку дітей з
аутизмом Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, які долучилися до його проведення.
Дізнатися більше…
У Києві відбулася перша міжнародна конференція з Універсального Дизайну
13 лютого 2015 року в Києві відбулася перша міжнародна конференція «Універсальний Дизайн як
запорука розвитку інклюзивного суспільства», яка зібрала більше 200 представників бізнесу, влади,
ЗМІ, негромадських організацій, а також архітекторів, урбаністів, активістів, студентів, викладачів.
Дізнатися більше…
Засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка 19 лютого 2015 року
19 лютого 2015 року відбулося засідання Вченої ради ІППО КУ імені Бориса Грінченка. Завідувач НМЦ
інклюзивної освіти Н.З.Софій розповіла про здійснені підрозділом заходи на виконання Конвенції ООН
«Про права людей з інвалідністю». Роботу було проведено в контексті підготовки педагогів столиці до
роботи з дітьми, які мають особливі потреби. Дізнатися більше…
Відбувся круглий стіл «Організація та зміст інклюзивного навчання в умовах загальноосвітнього
навчального закладу»
На базі Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 відбувся круглий стіл для батьків
дітей з особливими освітніми потребами з проблеми «Організація та зміст інклюзивного навчання в
умовах загальноосвітнього навчального закладу». Дізнатися більше…

Інклюзивна освіта: запобігти дислексії та дисграфії можна ще в дитсадку
Міністерство освіти і науки України разом з ТОВ «Українські центри психологічної допомоги»
підготували програму семінарів, що дадуть змогу вчителям молодших класів з інклюзією і вихователям
інклюзивних груп дитячих садочків детальніше опрацювати це питання і навчитись нових
результативних методів роботи. Дізнатися більше…
У ДВНЗ «Київський Коледж легкої промисловості» відбувся семінар-тренінг для перекладачів
жестової мови
Нещодавно в приміщенні ДВНЗ «Київський Коледж легкої промисловості» відбувся унікальний захід –
семінар-тренінг для перекладачів жестової мови навчальних закладів міста Києва. Проведення
подібного заходу у стінах Коледжу стає вже доброю традицією. І це обумовлено надзвичайною
актуальністю проблеми навчання дітей з особливими потребами. У приміщенні Коледжу зібралися
перекладачі жестової мови, які працюють у різних навчальних закладах України. Тема семінару «Переклад у освітній сфері: досвід минулого, виклики сьогодення». Захід ініційований, організований
та проведений Радою перекладачів жестової мови (РПЖМ), ДВНЗ «Київський Коледж легкої
промисловості» та Українським товариством глухих (УТОГ). Дізнатися більше…
На факультеті соціальної педагогіки ЗНУ опановують досвід інклюзивної освіти
Днями на факультеті соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету
відбувся вебінар з теми інклюзивної освіти. Організатором заходу виступили представники Інституту
спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України та Міністерство освіти і науки
України. Дізнатися більше…
Діти з порушеннями опорно-рухового апарату сплели захисну сітку для бійців АТО
Вихованці Костопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів упродовж місяця
виготовляли маскувальну сітку для українських бійців. До збору коштів на придбання основи для сітки
долучилися як працівники закладу, так і вихованці школи. Дізнатися більше…
В Україні розпочав роботу волонтерський проект допомоги сім’ям з дітьми з аутизмом
В Україні почав роботу проект підготовки волонтерів «Біфрендер». Метою проекту є навчання
волонтерів для надання допомоги сім’ям, які виховують дітей з аутизмом. В результаті програми
навчання волонтери будуть направлені в сім’ї для надання безкоштовної соціальної допомоги сім’ям з
дітьми з особливими потребами, зокрема з аутизмом, які знаходяться у важкій життєвій ситуації.
Основна частина учасників проекту - це студенти педагогічних ВНЗ Києва, які навчаються на
психологів, корекційних педагогів, соціальних працівників. Дізнатися більше…
Виконання Конвенції ООН про права людей з інвалідністю
Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» спільно з Національною асамблеєю інвалідів України, за
підтримки Фонду Відкритого суспільства, готує матеріали з питань виконання Конвенції ООН про права
людей з інвалідністю (Стаття 24 «Освіта»), ратифікованої Україною у 2009 році. Просимо надсилати свої
коментарі, додаткову інформацію, які будуть враховані при написанні кінцевої версії альтернативного
звіту на адресу Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» admin@ussf.kiev.ua. Дізнатися більше…
Стартує 5-й етап благодійного проекту «Срібна монетка»
У лютому стартує 5-й етап благодійного проекту «Срібна монетка». Протягом двох місяців в усіх
відділеннях УкрСиббанку можна зробити внесок на допомогу дітям із синдромом Дауна, опустивши
пожертву в спеціальні скриньки. Цей проект дає можливість проводити масштабні заходи, що
дозволяють допомагати дітям із синдромом Дауна та їхнім сім'ям в масштабах всієї України. Дізнатися
більше…

Майстер-клас для дітей з особливими потребами
Малювання натюрмортів – один з найпоширеніших засобів вироблення технічних навичок малюнка і
живопису. Робота з натурою, постановкою різних за фактурою, розміром і кольором речей може не
тільки допомогти у подальших вправах, побудові сюжетно-тематичних композицій, а й вплинути на
емоційну сферу дітей з особливими потребами. Дізнатися більше…

Корисні ресурси
Як зробити школу доступною?
Директорові дитячого садка, школи, ректорові університету слід дбати про те, щоб усі учні та студенти
могли навчатися на рівних умовах. В основу концепції інклюзивного навчання покладено ідеологію, що
виключає дискримінацію дітей, забезпечує рівноправне ставлення до всіх людей, але поряд з тим
створює особливі умови для учнів, які мають у цьому потребу. Універсальний Дизайн в освіті – це
врахування потреб усіх учнів чи студентів при створенні начального плану, програми, при оцінці знань,
під час вибору методів викладання, при розробці архітектурного дизайну школи або університету,
бібліотеки, спортивних майданчиків, гуртожитків, веб-сайтів, посадових інструкцій та навчальних
матеріалів тощо. Дізнатися більше…
Модель із синдромом Дауна вперше взяла участь у Нью-Йоркському тижні моди
Американка Джеймі Брюер, 30-річна актриса та модель, як має синдром Дауна, днями взяла участь у
Нью-Йоркському тижні моди. Таке відбулося вперше. Зірка «Американської історії жахів» долучилася
до показу «Рольові моделі, а не моделі подіумів» та представила сукню дизайнерки Керрі Хаммер.
Дізнатися більше…
Посібник «Взаємодіємо активно»
Порадник для осіб з інвалідністю, їхніх представників та громадських організацій інвалідів для
ефективної реалізації та захисту своїх прав «Взаємодіємо активно» підготовлено в рамках проекту «Від
соціального захисту - до забезпечення прав», який реалізується ВГСПО «Національна Асамблея інвалідів
України». Дізнатися більше…
Збірка порад щодо застосування Універсального Дизайну в повсякденному житті
У рамках діяльності Спільної Програми «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з
інвалідністю в Україні», що впроваджується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй
(ПРООН), Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ),
Міжнародною організацією праці (МОП) у партнерстві з Міністерством соціальної політики України та
Національною Асамблеєю інвалідів України, була розроблена та надрукована збірка порад щодо
застосування Універсального Дизайну в повсякденному житті. Дізнатися більше…

Нормативна база
Наказ Міністерства № 134 від 12.02.2015 «Про затвердження Типових навчальних планів
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку».
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.
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.

