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Події
5 травня - Міжнародний день боротьби за права інвалідів
Свій початок історія Міжнародного дня боротьби за права інвалідів бере 5 травня 1992 року. У цей день
люди з обмеженими можливостями з 17 країн одночасно провели перший Загальноєвропейський день
боротьби за рівні права і проти дискримінації інвалідів. Цей день, поряд з Міжнародним днем інвалідів,
що відзначається 3 грудня, покликаний звернути увагу людей на проблеми, пов'язані із захистом прав
людей з обмеженими можливостями. Дізнатися більше…

У Миколаєві впроваджують інклюзивну освіту
У Миколаєві 672 дитини з особливими потребами виховується і навчається в звичайних навчальних
закладах. Цю цифру озвучила начальник міського управління освіти Ганна Деркач в ході круглого столу
на тему «Взаємодія державних структур, батьків і громадськості щодо вирішення питань інклюзивної
освіти в місті». Дізнатися більше…

Професійний супровід дітей з аутизмом в дошкільному та загальноосвітньому закладах.
Організація наступності
12 травня 2015 року відбувся четвертий, завершальний навчальний семінар «Професійний супровід
дітей з аутизмом у дошкільному та загальноосвітньому навчальних закладах: організація наступності».
Захід відбувся в рамках навчального проекту «Комплексний психолого-педагогічний супровід дітей з
аутистичним спектром розладу», який організовано науково-методичним центром інклюзивної освіти
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка спільно з
Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України, громадською організацією ІРЦ «Маленький принц» та
Всеукраїнським фондом «Крок за кроком». Дізнатися більше…

У ЛНУ імені І.Франка науковці обговорили актуальні проблеми початкової освіти та
інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції
13 травня 2015 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції», у якій взяли участь як українські,
так і польські науковці. Із вітальним словом до учасників конференції звернувся Ректор Університету

професор Володимир Мельник. «Щорічно в Університеті проводимо близько сотні наукових семінарів і
конференцій. Сьогоднішня зустріч – актуальна й потрібна, адже питання дошкільного виховання молоді
та юнацтва й інклюзивної освіти є важливими для українського суспільства», - зазначив Ректор.
Дізнатися більше…

Освіта дітей з особливими освітніми потребами у місті Києві: основні досягнення та
виклики
21 травня 2015 року на базі Київського міського будинку вчителя відбулася науково-практична
конференція «Освіта дітей з особливими освітніми потребами у місті Києві: основні досягнення та
виклики». Захід був організований науково-методичним центром інклюзивної освіти Інституту
післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка спільно з
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації). Дізнатися більше…

Відбувся турнір із плавання серед дітей з особливими потребами на Закарпатті
Четверті Всеукраїнські змагання з плавання серед дітей з обмеженими можливостями відбулися в
спортивному комплексі «Zinedine», що в Ужгородському районі. Під час відкриття начальник управління
молоді та спорту Закарпатської ОДА Денис Ман привітав усіх учасників змагань і сказав: «Спорт людей з
інвалідністю завжди є одним із важливих пріоритетів роботи управління у сфері спорту. Для всіх нас ви
є взірцем боротьби над собою і еталоном справжньої спортивної боротьби. Цей турнір є важливим для
нас, і ми раді, що він є міжнародним». Дізнатися більше…

На рівні з іншими
Вихователі ясел-садка компенсуючого типу № 60 знайшли підхід до дітлахів із особливими потребами.
Фахівці, які присвячують своє професійне життя херсонській малечі, представили власні напрацювання
та методики роботи із дітьми, які мають прояви аутизму. Досвідчені логопеди, дефектологи та психологи
завітали до взірцевого дошкільного закладу заради того, аби обмінятись досвідом виховання особливих
хлопчиків та дівчаток. Дізнатися більше…

На Дніпропетровщині проводять обласний фестиваль для дітей з особливими потребами
«Повір у себе»
На Дніпропетровщині пройшов уже п’ятий відбірковий етап ХХІІІ обласного фестивалю «Повір у себе».
Загалом цього року в фестивалі вже взяли участь понад 1,5 тисячі дітей з особливими потребами, які є
вихованцями 34 інтернатних закладів Дніпропетровська та області. Дізнатися більше…

У Києві діти з інвалідністю представили свої картини
«Україна – єдина» – виставка з такою назвою об’єднала творчі роботи вихованців київських шкілінтернатів для дітей з інвалідністю. Протягом минулого тижня насолодитися цими витворами мистецтва
могли усі відвідувачі «Art Eco Café», що поблизу метро «Житомирська» у Києві. У закладі часто
проводяться художні виставки, але благодійних заходів кафе досі не приймало, розповідає адміністратор
закладу Алевтина Степура. Дізнатися більше…

Анонси
Гуманістична парадигма в спеціальній освіті: наука і практика
Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічної наук України запрошує Вас взяти
участь у роботі всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманістична парадигма в
спеціальній освіті: наука і практика», яка відбудеться 9-10 червня 2015 р. в Інституті спеціальної
педагогіки НАПН України. Метою конференції є створення інноваційного науково-практичного
простору з вирішення актуальних проблем сучасної науки і освіти в умовах поглиблення
євроінтеграційних процесів, обмін результатами фундаментальних і прикладних досліджень та досвідом
використання інноваційних технологій у сфері розвитку, навчання та виховання дітей з особливими
освітніми потребами. Дізнатися більше…

Корисні ресурси
Навчально-методичний посібник «Асистент учителя в інклюзивному класі»
Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник/Н.М.Дятленко, Н.З.Софій,
О.В.Мартинчук, Ю.М.Найда, під заг.ред. М.Ф.Войцехівського.- К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. –
172 с.
У навчально-методичному посібнику «Асистент учителя в інклюзивному класі» представлена навчальна
програма курсу «Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному класі» та навчальнометодичний супровід її реалізації. Посібник адресовано викладачам і слухачам курсів підвищення
кваліфікації, науково-педагогічним працівникам, педагогам-практикам. Посібник рекомендовано
Міністерством освіти і науки України (наказ №1054 від 18.09.2014). Дізнатися більше…

Неймовірне перевтілення: дівчина з синдромом Дауна стала красунею-моделлю
18-річна австралійка з синдромом Дауна Маделин Стюарт прославилася на весь світ завдяки своїй
сміливості й перевтіленню. Дівчина підкорює світ моди і впевнена, що може стати професійною моделлю.
Дізнатися більше…

Наталя Курило: соціум потребує серйозної підготовки для сприйняття осіб з інвалідністю
Проект 032.ua «Люди, які змінюють Львів» продовжує публікувати історії про цікавих львів’ян, які своєю
працею, натхненням та великою любов’ю до життя постійно змінюють місто. Сьогодні до вашої уваги
розповідь про львів’янку Наталю Курило, яка не дивлячись на те, що вже 20 років пересувається на
інвалідному візку, бере активну участь в житті міста та працює в рамках різноманітних соціальних
проектів для осіб з інвалідністю. 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.
Контакти НМЦ інклюзивної освіти: ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка
Адреса: проспект Тичини, 17, каб. 134, м.Київ, 02152
Тел.: (044) 294 30 25;
Ел. адреса: nmc.io.ippo@kubg.edu.ua; веб-сайт: www.nmcio.ippo.kubg.edu.ua.

