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Події
Марина Порошенко взяла участь у роботі круглого столу на тему «Реформування системи
медичних, освітніх та соціальних послуг для дітей з інвалідністю: досвід Канади»
Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю 2 грудня дружина Президента України Марина
Порошенко взяла участь у круглому столі на тему «Реформування системи медичних, освітніх та
соціальних послуг для дітей з інвалідністю: досвід Канади». Захід проходив за ініціативи пані
Порошенко та за сприяння Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби.
Дізнатися більше…

Дітям з особливими потребами необхідно створити рівні умови для здобуття освіти,
охорони здоров’я та відпочинку – Микола Кулеба
Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба вважає одним з головних своїх завдань на
посаді забезпечення зміни ставлення суспільства до дітей з інвалідністю та створення дітям з
особливими потребами рівних умов для здобуття освіти, охорони здоров’я, відпочинку, занять спортом.
Дізнатися більше…

Жодна людина з інвалідністю не повинна відчувати порушення своїх прав – Президент
З нагоди відзначення в Україні Міжнародного дня людей з інвалідністю Президент Петро Порошенко
під час зустрічі з представниками
громадського руху підписав

Указ, спрямований на посилення діяльності щодо забезпечення прав відповідної категорії людей.
Дізнатися більше…

Незряча дитина в інклюзивному класі або що значить бачити серцем
В Інституті післядипломної педагогічної освіти відбувся навчально-практичний семінар для педагогів
м. Києва з питань роботи з незрячими дітьми, у тому числі в умовах інклюзивного класу. У заході також
взяли участь студенти кафедри соціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту
людини. Семінар проводила п.Оксана Потимко, керівник ресурсного центру освітньо-інформаційних
технологій для осіб з особливими потребами Національного університету «Львівська політехніка»,
виконавчий директор Львівського обласного осередку ВГО «Українська спілка інвалідів». Дізнатися
більше…

У МОН обговорили підготовку та проведення ЗНО для дітей з особливими потребами
9 грудня 2015 року у Міністерстві освіти і науки України відбувся круглий стіл на тему «Підготовка та
проведення ЗНО для осіб з особливими потребами». Під час заходу Альянсом USETI було презентовано
Дорожню карту з розвитку системи спеціальних умов для осіб з особливими потребами. Дорожня карта
має стати специфікацією для подальшого розвитку тестування осіб з особливими потребами. Дізнатися
більше…

«Суспільство має повернутися обличчям до дітей з обмеженими можливостями» –
Марина Порошенко під час виступу на парламентських слуханнях у Верховній Раді
9 грудня дружина Президента України Марина Порошенко під час парламентських слухань на тему:
«Правове забезпечення реформи освіти в Україні» виступила з промовою у Верховній Раді України. В
обговоренні цього питання взяли участь народні депутати, представники профільних Міністерств,
члени громадських організацій та працівники освіти. Дізнатися більше…

Моніторинг успішності освітнього процесу для дитини з аутизмом
16 грудня 2015 року відбувся заключний четвертий навчальний семінар «Моніторинг успішності
освітнього процесу для дитини з аутизмом». Семінари проведено в рамках навчального
проекту «Доступна освіта для дітей з аутизмом» 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»
за підтримки Всеукраїнського фонду «Крок за кроком». Дізнатися більше…

Марина Порошенко організувала благодійний концерт «З теплом у серці!» за участю та
для дітей з обмеженими можливостями
20 грудня за ініціативи голови Благодійного фонду Порошенка, дружини Президента України Марини
Порошенко в рамках програми соціалізації дітей з особливими потребами відбувся щорічний
благодійний концерт «З теплом у серці!» за участю та для дітей з обмеженими можливостями. Також у
концерті взяли участь Олександра, Євгенія та Михайло Порошенки. Святковий захід відвідав і Глава
держави. Дізнатися більше…

Перший незрячий доктор психологічних наук в Україні Євген Клопота
22 грудня 2015 року в Інституті спеціальної педагогіки НАПН України на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 26.450.02 відбувся
захист
докторської
дисертації «Психологічні основи
інтеграції в суспільство осіб з

вадами зору» Клопотою Євгеном Анатолійовичем зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія.
Науковий консультант – д.психол.н., проф. Кузнєцов М.А. Дізнатися більше…

Нормативно-правова база
Указ Президента України №678/2015 “Про активізацію роботи щодо забезпечення прав
людей з інвалідністю”
Указ Президента України №678/2015 “Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з
інвалідністю”. Дізнатися більше…

Корисні ресурси
Збірник матеріалів з теми «Інклюзивна освіта»
На допомогу фахівцям, батькам та педагогам, які працюють над впровадженням інклюзивного
навчання.

Комунікаційна кампанія «#ThisAbility: Бачити спершу Дитину, потім інвалідність» в
спецпроекті ТСН.ua
Коли люди бачать дитину, що має різні порушення, або дитину на візку, у першу чергу вони думають
про її інвалідність і складнощі, з якими дитині доводиться жити. Часто це перше враження не дає
можливості зазирнути вглиб. Туди, де можна побачити головне – людину з усіма її талантами,
прагненнями та мріями. Дізнатися більше…

Спілкуємося без обмежень
Боїтесь образити, ніяковієте чи соромитеся під час розмови з людиною з інвалідністю? Сьогодні, в
Міжнародний день інвалідів, ми публікуємо невеликий розмовник саме для таких ситуацій. Він навчить
спілкуватися з людьми з обмеженими можливостями так само легко, як ми спілкуємося один з одним.
Будь-ласка, поширюйте ці поради, додаючи хештег #thisability, аби кожен зрозумів: якщо бачити
насамперед Людину, а тільки потім її інвалідність, всі отримають рівні шанси на нормальне
спілкування. Дізнатися більше…

Людей з особливостями інтегрують в соціум за спеціальною музейною програмою
В Києві реалізується перший в Україні проект, що дозволяє людям з особливостями відкривати для себе
світ мистецтва та відчувати життя повноцінніше. Рік тому Національний музей Тараса Шевченка
започаткував програму «Музей без бар’єрів: від теорії до практики». За цей час велика кількість людей
з обмеженими можливостями були долучені культурних проектів музею. 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

