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Події
Освітня програма професійного розвитку «Послуги
можливостями: білоруський та український досвід»

для

дітей

з

обмеженими

26-29 травня 2015 року в м. Мінськ (республіка Білорусь), відбулася освітня програма професійного
зростання «Послуги для дітей з обмеженими можливостями: білоруський та український досвід».
Дізнатися більше…

Навчально-практичний семінар
інклюзивного навчання»

«Індивідуалізація

освітнього

процесу

в

умовах

5 червня 2015 року відбувся перший навчально-практичний семінар «Індивідуалізація освітнього
процесу в умовах інклюзивного навчання». Захід проведено в рамках навчального проекту «Інклюзивна
освіта для дітей із синдромом Дауна», який розпочато науково-методичним центром інклюзивної освіти
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка спільно з
Всеукраїнською благодійною організацією «Даун Синдром». Дізнатися більше…

Навчально-методичний семінар «Психолого-педагогічний супровід дитини з синдромом
Дауна від 3-х років в умовах дитячого колективу»
12 червня 2015 року відбувся другий навчально-методичний семінар «Психолого-педагогічний
супровід дитини з синдромом Дауна від 3-х років в умовах дитячого колективу». Захід відбувся в рамках
навчального проекту «Інклюзивна освіта для дітей із синдромом Дауна», який реалізується науковометодичним центром інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка спільно з Всеукраїнською благодійною організацією «Даун
Синдром» при підтримці Всеукраїнського фонду «Крок за кроком». Дізнатися більше…

У Львові відкриють перший спецклас, у якому будуть навчатись діти з особливими
потребами
Вже у вересні цього року у Львові стартує пілотний проект – «Нові навчальні можливості для дітей з
особливими потребами», ініціаторами якого є навчально-реабілітаційний центр «Джерело» з
департаментом гуманітарної політики ЛМР. Львівська спеціалізована школа «Надія», у якій провели

ремонтні роботи, включена до проекту відкриття спеціального класу для дітей з легкою розумовою
відсталістю та стане першим навчальним закладом міста з таким класом. Дізнатися більше…

Нормативна база
Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного
процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних
закладів у 2015/2016 навчальному році»
Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами
загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році. Дізнатися більше…

Корисні ресурси
Навчально-методичний посібник «Соціальна інклюзія»
У навчально-методичному посібнику «Соціальна інклюзія» розглядаються поняття «соціальної ізоляції»,
«соціальної інклюзії» та «соціальної інтеграції»; представлено поняття, принципи та складові інклюзії
та інклюзивної освіти; розглянуто труднощі, які виникають під час впровадження інклюзивної освіти;
проаналізовано досвід реалізації програм та проектів громадсько-активних шкіл України, спрямованих
на забезпечення соціальної інклюзії. Дізнатися більше…

В Україні змінено принцип фінансування шкіл
В Україні змінився принцип фінансування загальноосвітніх навчальних закладів. Відтепер фінансове
забезпечення всіх українських шкіл здійснюватиметься за принципом надання освітньої субвенції. Про
це під час брифінгу в Українському кризовому медіа центрі повідомила перший заступник міністра
освіти і науки Інна Совсун. Дізнатися більше…

Благодійний “Фестиваль націй” присвятили дітям з особливими потребами
Почути дітей з особливими потребами просили в столиці. Благодійний “Фестиваль націй” зібрав близько
ста вихованців спецзакладів з усієї України на Михайлівській площі, надавши їм сцену, йдеться в
сюжеті ТСН.19:30. Саме уваги та можливості реалізуватися цим дітям бракує найбільше, кажуть
організатори. Дізнатися більше…

Марина Порошенко допомогла талановитій дівчинці з синдромом Дауна поїхати на
міжнародний фестиваль творчості
Дружина Президента підтримала надзвичайні зусилля 13-річної дівчинки з синдромом Дауна Єлізавети
Халявченко-Бабіч та її родини жити повноцінним творчим життям. Як голова Благодійного фонду Петра
Порошенка пані Марина надала допомогу для організації поїздки маленької піаністки на другий
міжнародний конкурс-фестиваль «Зоряні мости», що проводиться на території Болгарії в м. Ахелой. Про
це повідомляє сайт Президента України. Дізнатися більше...

Особлива дівчинка представить Україну на міжнародному конкурсі
Вона грає на фортепіано і виборює міжнародні нагороди одна за іншою. Талант 13-річної українки
Єлизавети Халявченко визнали на конкурсах дитячої творчості в Європі. Її називають "сонячною

дитиною" через вроджений синдром Дауна. При народженні лікарі поставили на дитині хрест. Натомість
мати дівчинки не здалася і віддала Лізу до музичної школи. Дізнатися більше…

Лілія Гриневич: На учня в спеціалізованій школі держава тратить в півтора рази більше,
ніж у звичайній
18 травня голова комітету ВРУ з питань освіти і науки Лілія Гриневич збирала комітетські слухання, аби
обговорити законопроект "Про освіту". Над ним група експертів працювала понад рік. І не дарма так
довго – адже йдеться про рамковий закон, який визначатиме координати розвитку освіти на багато років
вперед. Востаннє подібний закон був прийнятий ще у 1991 році. "Українська правда" вирішила
розібратись, що саме розробники законопроекту хочуть змінити в освіті і спитали про це Лілю Гриневич.
Дізнатися більше…

7 фільмів про дітей з обмеженими можливостям
Фільми про дітей, які мають ті чи інші фізичні чи психічні вади. Дізнатися більше…

Аренда Василенко: «Сонячні» діти завжди будуть іншими. І це не страшно»
Кожен малюк за наявності психологічної, соціальної та педагогічної підтримки може стати повноцінним
членом суспільства. За кордоном діти із синдромом Дауна навчаються в дитячих садочках та школах зі
звичайними дітьми чи відвідують спецшколи, дорослі беруть активну участь у громадському житті,
мають роботу, знімаються в кіно. Про можливості розвитку України в цьому напрямку ГУРТ
поспілкувався з Арендою Василенко — менеджером проекту «Перспектива 21/3» Всеукраїнської
благодійної організації «Даун Синдром». Дізнатися більше…

Їздити у метро стало простіше
У Київському метрополітені презентували мобільний додаток «Метро для всіх». Цей проект є
результатом спільної діяльності Київського інвестиційного агентства, столичної підземки, USAID і
громадської організації «Права людини». «Наша програма призначена для широкого кола користувачів
та пасажирів метрополітену. Але під час розробки ми приділяли особливу увагу найменш мобільним
групам населення – людям з інвалідністю, особам похилого віку та батькам з дитячими візочками.
Завдяки використанню мобільного цього додатку кожен може ввести початкову і кінцеву станцію метро
і побачити на екрані свого мобільного телефону всі перешкоди, що можуть виникнути на її маршруті,
наявність сходів, пандусів, ескалаторів, дверей, ліфтів та турнікетів», – розповів заступник генерального
директора Київського інвестиційного агентства Юрій Назаров. 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./факс: (044) 294 30 25
Ел. адреса: nmc.io.ippo@kubg.edu.ua
Веб-сайт: www.nmcio.ippo.kubg.edu.ua

