Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

31жовтня
Інститут педагогічної післядипломної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка

СЗШ № 140
вул. Львівська, 47/8

Науково-практична конференція

Інклюзія в системі освіти міста Києва: кращі практики,
перспективи розвитку, історії успіху

9.30 –10.00
Реєстрація учасників конференції

10.00 –10.30
Відкриття конференції
Порошенко Марина Анатоліївна,
Голова благодійного фонду Порошенка
Родина Тимченко (Даниїл, учень 2 класу СЗШ № 168)
Старостенко Ганна Вікторівна,
заступник голови Київської міської державної адміністрації

10.30 –11.15
Секційні заняття за вибором

Секційні заняття
Успішне впровадження інклюзивної освіти в навчальні
заклади
«Соціально-педагогічна модель організації інклюзивної
освіти в умовах дошкільного навчального закладу»
Калашник Валентина Миколаївна,
завідуюча дошкільним навчальним закладом № 138 Дарницького району

«Асистент вчителя. Практика спільного викладання»
Ягодинець Анастасія Володимирівна, асистент вчителя середньої
загальноосвітньої школи № 168 Оболонського району міста Києва

Модератори: Найденко Тамара Миколаївна, Грищенко Тетяна Володимирівна,
головні спеціалісти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Тренінг «Лялька як персона»
Тренінг для працівників дошкільних навчальних закладів
(інноваційний педагогічний метод, який дає змогу
усувати упередження і дискримінаційну поведінку по
відношенню до дитини)
Тренери: Заєркова Наталія Віталіївна, Трейтяк Аліна Олександрівна,
методисти науково - методичного центру інклюзивної освіти Інституту
післядипломної педагогічної освіти КУ імені Бориса Грінченка

Секційні заняття
Ресурси для розвитку столичної інклюзивної освіти
Логопедичний центр «Логотренажер» КУ імені Бориса
Грінченка як ресурс надання компенсаторно-корекційної
підтримки дітям з порушеннями мовлення
(представлення авторської методики)
Мартинчук Олена Валеріївна, завідувачка кафедри спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини КУ імені Бориса Грінченка,
кандидат педагогічних наук, доцент

«Інклюзивно-ресурсний центр - єдність навчальних
закладів та громади на шляху до суспільства рівних
можливостей»
Софій Наталія Зіновіївна, завідувачка Інклюзивно-ресурсного центру
Інституту післядипломної педагогічної освіти КУ імені Бориса Грінченка
Модератор: Софій Наталія Зіновіївна,
завідувачка Інклюзивно-ресурсного центру Інституту післядипломної
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Усуваємо бар’єри, руйнуємо стереотипи. Стандарти
доступності та універсального дизайну навчальних
закладів «Кольорові горнятка»
Міні-тренінг (сучасні підходи до питань доступності та їх
впровадження у практику закладів освіти, рекомендації
Комітету ООН з питань людей з інвалідністю)

Тренер: Байда Лариса Юріївна, начальник відділу нормативно-правового та
юридичного забезпечення діяльності Національної Асамблеї інвалідів України
взаємодії з органами державної влади, громадськими та міжнародними
організаціями в сфері соціального захисту людей з інвалідністю

Секційні заняття
Розвиток інклюзивної освіти: спільні зусилля – запорука
успіху
Подіумна дискусія
Онанко Алла Павлівна, завідуюча Київської міської психолого-медикопедагогічної консультації
Полозюк Олег Миколайович, юрист Національної Асамблеї інвалідів України
Модератор: Бохно Олена Василівна,
начальник управління дошкільної загальної середньої та позашкільної освіти
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Компоненти успішної реалізації інклюзивної освіти.
Роль психолого-медико-педагогічної консультації.
«Навчання, орієнтоване на дитину»
Шейко Світлана Василівна, консультант Київської міської
психолого-медико-педагогічної консультації
«Забезпечення наступності навчання дітей з інвалідністю»
Воробей Олена Володимирівна, завідуюча психолого-медикопедагогічної консультації Шевченківського району
«Технологія психолого-педагогічного супроводу дитини з
особливими освітніми потребами в дошкільному навчальному
закладі»
Буберенко Ірина Олександрівна, завідуюча психолого-медикопедагогічної консультації Дарницького району
«Системна підтримка дітей з особливими освітніми потребами»
Білецька Ірина Володимирівна, завідуюча психолого-медикопедагогічної консультації Голосіївського району
Модератор: Геліон Надія Іванівна, консультант Київської міської психологомедико-педагогічної консультації

11.15 - 11.30
Перерва на каву

11.30 - 13.30
Пленарне засідання
11.30 «Інклюзивна освіта в місті Києві: основні
11.45 здобутки та перспективи розвитку»
Фіданян Олена Григорівна,
директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

11.45 «Психологічний супровід в освіті: теорія та реалії
12.05 практики»
Макарчук Наталія Олексіївна, доктор психологічних наук, старший
науковий співробітник, професор кафедри загальної, вікової та
педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені
Бориса Грінченка

12.05 «Громадсько-державне партнерство у впровадженні
12.35 інклюзії в освіті»
Кур’янов Сергій Володимирович, президент ВБФ «Даун Синдром»
Данчевська Марія, співзасновник «Співтовариства особливих
сімей «Ми разом»

12.35 «Нові підходи у забезпеченні додаткової підтримки
12.55 дітям з особливими освітніми потребами»
Софій Наталія Зіновіївна, завідувачка науково-методичним центром
інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка

12.55
13.10

Історії успіху

Скориков Олексій, учень 5 класу середньої загальноосвітньої школи № 281
Святошинського району

13.10
Підведення підсумків. Закриття конференції
13.30
Фіданян Олена Григорівна, директор Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту

