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Події
Інклюзивна освіта: база даних освітніх, медичних і соціальних послуг
Створено базу ресурсів, де зосереджена інформація про освітні, медичні та соціальні послуги для дітей з
особливими освітніми потребами та їх сімей: www.inclusivedatabase.com.ua. Дізнатися більше…

На Вінниччині відкрито табір для дітей з аутичними розладами
Вперше на території Вінницької області було організовано літній корекційний табір для родин, в яких
виховуються діти з розладами аутичного спектру. Протягом липня в таборі проводилася інтенсивна
корекційна робота з дітьми з порушеннями комунікативних навичок, проводилась робота щодо
покращення рівня психологічної підтримки таких дітей та підвищення рівня компетентності батьків з
питань спеціальних навчальних методик. Дізнатися більше…

Робоча зустріч «Інклюзивна освіта: крок за кроком»
14 серпня 2015 року відбулася робоча зустріч «Інклюзивна освіта: крок за кроком» НМЦ інклюзивної
освіти ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка з представниками районних управлінь
освіти, міської та районних психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК). Дізнатися більше…

Методична конференція «Інклюзивна освіта: основні тенденції розвитку»
19 серпня 2015 року в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка відбулася методична конференція «Інклюзивна освіта: основні тенденції розвитку».
Дізнатися більше…

Українська делегація взяла участь у засіданні Комітету ООН з прав інвалідів
Уряд України приділяє велику увагу виконанню своїх міжнародних зобов’язань відповідно до Конвенції
ООН про права інвалідів. Хоч і поступово, але впевнено здійснюються конкретні кроки у напрямі
поліпшення життя людей з інвалідністю. На цьому сьогодні наголосив Перший заступник Міністра
соціальної політики, очільник української делегації Василь Шевченко, виступаючи на 14-й сесії Комітету
ООН з прав інвалідів, яка нині проходить у Женеві (Швейцарська Конфедерація). Детальніше

В Україні мають створюватись всі умови для того, щоб діти з обмеженими можливостями
могли повноцінно реалізовувати своє право на освіту, - Микола Кулеба
Уповноважений Президента України з прав дитини взяв участь у Всеукраїнській конференції «Що
гальмує інклюзію в Україні?», яку організувала Громадська організація інвалідів «Родина». Учасники
конференції разом із представниками Міністерства освіти і науки, Міністерства соціальної політики,
освітніх та медичних закладів, громадських організацій та народними депутатами обговорювали
проблемні питання розвитку інклюзивної освіти в Україні , а також - досвід окремих навчальних закладів
та педагогів у цьому напрямку. Дізнатися більше…

Анонси
Візьми участь у конкурсі та подаруй щасливе дитинство
Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» та Дитячий фонд ООН
(ЮНІСЕФ) проводять конкурс серед громад на встановлення 4 інклюзивних дитячих майданчиків.
Дізнатися більше…

Навчально-практичний семінар із питань розроблення індивідуальних програм
23 вересня 2015 року в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка (проспект Тичини, 17) відбудеться навчально-практичний семінар для методистів
районних методичних кабінетів і лідерських команд із питань розроблення індивідуальних програм
розвитку для дітей з особливими освітніми потребами. Запрошуємо до участі!

Нормативна база
Посаду асистента вихователя ДНЗ додано до Переліку посад педагогічних та науковопедагогічних працівників
Уряд додав посаду асистента вихователя дошкільного навчального закладу до Переліку посад
педагогічних та науково-педагогічних працівників. Відповідні зміни внесено постановою Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346
і від 14 червня 2000 р. № 963» від 29.07.2015 № 531 (далі — постанова № 531). Дізнатися більше…

Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми
потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році
Лист МОН № 1/9-280 від 05.06.15 року “Про організацію навчально виховного процесу для учнів з
особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році”.
Дізнатися більше…

Кабмін підписав Постанову про Асистента вчителя в інклюзивних та інтегрованих школах
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав Постанову, яка внесла в Єдину тарифну сітку
працівників бюджетної сфери посаду Асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з
інклюзивним та інтегрованим навчанням. Постанова №479 від 8 липня 2015р. Дізнатися більше…

Асистент учителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням: законодавці нарешті
визначилися з посадовим окладом
Коментар до постанови КМУ «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. № 1298» від 08.07.2015 р. № 479. Дізнатися більше…

Указ Президента України №501/2015 “Про затвердження Національної стратегії у сфері
прав людини”
Затвердження Національної стратегії у сфері прав людини зумовлено необхідністю вдосконалення
діяльності держави щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини, створення дієвого
механізму захисту в Україні прав і свобод людини, вирішення системних проблем у зазначеній сфері.
Дізнатися більше…

Корисні ресурси
Особливі діти в умовах загальноосвітньої школи
У посібнику представлено статті педагогів Дніпровського району м. Києва з досвіду організації роботи з
дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивних та спеціальних навчальних закладів,
методичні та психологічні поради, а також подано добірку фрагментів уроків та логопедичних занять в
інклюзивних та спеціальних класах. Дізнатися більше

Навчальний посібник «Школа для кожного»
У посібнику представлені матеріали з питань універсального дизайну, практичних та теоретичних
аспектів інклюзивного навчання, висвітлено питання індивідуального підходу до навчання дітей з
особливими потребами, надано практичні поради вчителям щодо роботи з дітьми з різними
функціональними порушеннями. Дізнатися більше…

Мультфільм "Універсальний Дизайн: світ, зручний для кожного!"
Протягом 2,5 хв ви побачите 7 ситуацій використання Універсального дизайну: вдома, у публічному
транспорті, на вулиці, в аеропорту, за комп'ютером, при вході в дім, на стоянці. Універсальний Дизайн це дизайн будь-чого (міста, послуги, предмету), щоб було зручно кожному з нас. Дізнатися більше…

«Діти дощу»: 10 соціальних кампаній, присвячених аутизму
Сьогодні у світі налічується понад 70 млн осіб, які страждають на аутизм. При цьому їх число зростає з
страхітливою швидкістю. «Adindex» зібрали 10 соціальних кампаній, в яких показаний світ людей з
аутизмом. 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:
Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Адреса: проспект Тичини, 17, каб. 134, м.Київ,
Тел./факс: +38(044) 294-30-25
Ел. адреса: nmc.io.ippo@kubg.edu.ua; веб-сайт: www.nmcio.ippo.kubg.edu.ua

