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Події
Інклюзивне навчання в Україні: реалії та перспективи
У Київському палаці дітей та юнацтва за ініціативи дружини Президента України Марини Порошенко
та за сприяння Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби відбувся круглий
стіл «Інклюзивне навчання в Україні: реалії та перспективи». Дізнатися більше…
У Києві відкрився реабілітаційний центр «Наше дитинство» для дітей-інвалідів
3 жовтня 2015 року в Києві на базі дитячої музичної школи № 4 Печерського району відбулося урочисте
відкриття реабілітаційного центру для дітей-інвалідів «Наше дитинство». У центрі допомагатимуть
дітям-інвалідам з аутизмом, розумовою відсталістю та затримкою мовлення. Дізнатися більше…
Нарада «Впровадження інклюзивного навчання в систему дошкільної освіти міста»
З метою максимального охоплення дітей дошкільного віку з особливими потребами інклюзивною
освітою 7 жовтня 2015 року в приміщенні Департаменту освіти і науки, молоді та спорту відбулася
нарада «Впровадження інклюзивного навчання в систему дошкільної освіти міста». Дізнатися більше…
Забезпечення прав дітей з інвалідністю на освіту
За ініціативи Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних
технологій» та підтримки управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації 9 жовтня 2015 року у загальноосвітній школі № 281 Святошинського району
(Київ) відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Право на освіту дітей з інвалідністю: проблеми та
перспективи». Дізнатися більше…
Міжнародна конференція з проблем аутизму «Відкриваючи двері»
13-14 жовтня 2015 року у Києві відбулася Міжнародна конференція з проблем аутизму «Відкриваючи
двері». Під час конференції зазначено, що в Україні залишаються невирішеними проблеми ранньої
діагностики аутизму, низької фахової компетентності педагогічних працівників у використанні
відповідних методик і технологій у роботі з такими дітьми. Дізнатися більше…
Методична допомога батькам, які навчають та виховують дітей з порушеннями психофізичного
розвитку
Протягом 22-23 жовтня 2015 року у Києві Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство

інвалідів «Інститут соціальної політики» в Інституті корекційної педагогіки та психології
Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова провела ІІ Всеукраїнський навчальнопрактичний семінар «Методична допомога батькам, які навчають та виховують дітей з порушеннями
психофізичного розвитку». Дізнатися більше…
У Вінниці обговорили питання інклюзивної освіти
28 жовтня, в університеті "Україна" відбувся третій обласний форум батьків дітей з інвалідністю
"Освіта – доступна кожному". Форум відбувався в рамках проекту "Шлях до повноцінного життя в
громаді осіб з інвалідністю та учасників АТО", який ГО "Паросток" реалізує за сприяння Вінницької ОДА.
Дізнатися більше…

Анонси
Стартує ІХ Всеукраїнський конкурс благодійних проектів «Добро починається з тебе»
Асоціація благодійників України спільно з Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000» та
газетою «Освіта України» оголошує старт Дев’ятого Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів
«Добро починається з тебе». До участі у конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх, професійних та
позашкільних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, члени дитячих і молодіжних
громадських організацій та об’єднань. Дізнатися більше…

Нормативна база
Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах
Лист МОН № 1/9-487 від 12.10.15 року щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних
навчальних закладах.

Корисні ресурси
Епілепсія у дітей і підлітків як актуальна проблема сьогодення
Он-лайн версія вебінару «Епілепсія у дітей і підлітків як актуальна проблема сьогодення», що
проводився в межах медико-соціального проекту «Особливі діти. Епілепсія: виходимо з тіні»,
ініційованого Українською медичною асоціацією для підтримки людей з епілепсією та покращення
якості їх життя, який об’єднує представників Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства
освіти і науки, провідних медичних фахівців з проблем епілепсії. Дізнатися більше…
Якість освіти в Україні та можливості навчання для студентів із вадами розвитку
Про якість освіти в Україні та можливості навчання для студентів із вадами розвитку у студії «Голосу
Америки» розповіла Алла Колупаєва – професор, заступник директора Інституту Спеціальної
педагогіки Національної Академії педагогічних наук. Дізнатися більше…
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В Україні відсутня програма раннього втручання, що довела свою ефективність у провідних країнах
світу, і яка попереджає інституалізацію дітей з інвалідністю. Зокрема, це впровадження інклюзії, інакше
кажучи, збільшення участі у соціумі, – головного чинника попередження інституалізації. Про це під час
прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі заявила Лариса Самсонова, голова правління ГО
«Родина». Дізнатися більше…
«Особливі» діти: освіта та супровід
Стаття директора Інституту спеціальної педагогіки НАПН України В. В. Засенка «Особливі» діти: освіта
та супровід» у науково-популярному журналі “Світогляд” (№4, 2015 р.). Дізнатися більше…
Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання
Під таким лейтмотивом у комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбулась Всеукраїнська науково-методична
конференція, присвячена 97-річчю від дня народження Василя Сухомлинського. Учасники семінару
обговорили актуальність ідей видатного українського педагога, вченого і практика В. О.
Сухомлинського в контексті сучасної системи інклюзивного навчання. Дізнатися більше…
Кожна дитина може стати успішною, якщо будуть створені умови для розвитку її особистісного
потенціалу – Микола Кулеба
Діти з обмеженими можливостями можуть навчатись, розвиватись, досягати успіхів та бути
повноцінними членами суспільства, якщо змалечку відчуватимуть підтримку рідних, отримуватимуть
допомогу спеціалістів та змалечку соціалізуватимуться в суспільстві. Переконаність в цьому
Уповноважений Президента з прав дитини висловив під час візиту до Київського міського будинку
дитини ім. М.М.Городецького, який він відвідав разом із паралімпійською чемпіонкою, американкою
українського походження Оксаною Мастерс та представниками Посольства США в Україні. Дізнатися
більше…
Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи
Західноєвропейські системи загальної середньої освіти, незважаючи на різноманітність типів і рівнів
навчальних закладів, які опікуються освітою, в тому числі й школярів з особливими освітніми
потребами, є ключовими елементами сучасної європейської моделі соціального устрою, яка
виявляється привабливою для країн, що позбулися тоталітарних режимів, наразі й для України, з
огляду на завдання та перспективи розв’язання назрілих педагогічних і соціальних проблем. 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

