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Міжнародний круглий стіл 

 

«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ: ПАРТНЕРСТВО, СТРАТЕГІЇ, 

МЕТОДИКИ (УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР)» 
для студентів, здобувачів, викладачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників  

 

м. Київ, м. Кам'янець-Подільський 

04 березня 2021 року 

 

 

Круглий стіл проводиться в рамках імплементації проєкту напряму Жана 

Монне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» 

Erasmus+ Jean Monnet Project “European Values of Diversity and Inclusion for 

Sustainable Development” (EVDISD)  620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-

PROJECT та у співпраці із проєктом- Кафедра Жана Монне «Соціальні та 

культурні аспекти Європейських Студій» “Social and Cultural Aspects of 

European Studies”(SCAES) 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR. 

 

Сучасна освіта на сьогодні має відповідати усім вимогам доступності, та відкритості, 

а освітній процес має інтегруватись з реабілітаційними послугами. Кожна особа, 

незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, 

має право на одержання освіти, якість якої не повинна різнитися від якості освіти осіб, 

які не мають інвалідності та не мають особливих освітніх потреб. Це відповідає 

ціннісному вектору  європейського освітнього простору, до якого має долучитися 

Україна. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), лише 20 % народжених 

дітей умовно вважається здоровими, інші – або страждають порушеннями 

психофізичного розвитку, або знаходяться в стані між здоров’ям і хворобою. 
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Зважаючи на інноваційні тенденції та стратегії розвитку освіти і науки України, тому 

дуже важливо дати новим поколінням, майбутнім соціальним суб’єктам знання, 

об’єднати зусилля науковців та практиків щодо осмислення та обміну досвідом, 

визначення перспектив подальшого розвитку системи інклюзивної освіти. Також 

важливим є проблема соціальної інклюзії, вирішення якої є суттєвим чинником 

розвитку соціальної згуртованості суспільства. 

Мета цього круглого столу - об’єднання зусиль науковців та практиків щодо 

осмислення та обміну досвідом, визначення перспектив подальшого розвитку 

системи інклюзивної освіти, в якій інтегруються освітні послуги з реабілітаційними 

у контексті розвитку освіти України з урахуванням євроінтеграційних процесів.  

 

 

Програма круглого столу 

 
14:00 – 14:15 – Реєстрація. 

 

14.15. – 14.30 - Вітальне слово.  

Мар’я Нестерова, доктор філософських наук, професор, академічний координатор 

проєкту Жан Монне Проєкт «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для 

сталого розвитку», Професор Кафедри Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти 

Європейських Студій».   

Мар’ян Тріпак, кандидат економічних наук, доцент, заслужений працівник освіти 

України, директор Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу. 

Наталія Кочубей, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедрою 

менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності факультету 

менеджменту освіти та науки НПУ ім. М.П. Драгоманова 

 

14.30 – 16.30. Пленарне засідання.  

 

Діана Спулбер,  доктор психологічних наук, професор Університету Генуї (Італія). 

Інклюзивна освітня модель ЄС 

 

Марія Шеремет, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету спеціальної 

та інклюзивної освіти, Національний педагогічний університет імені М. П. 

Драгоманова. Інклюзія в освіті: проблеми та перспективи 
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Мар’я Нестерова, професор факультету менеджменту освіти та науки, Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Практика впровадження 

європейських принципів інклюзивної освіти 

 

Олена Оржель, доктор наук з державного управління, Інститут вищої освіти НАПН 

України. Соціально емоційне навчання (social-emotional learning): світові 

тенденції 

 

Анатолій Михальський, кандидат медичних наук, доцент, Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Здоров'язберігаючі 

технології в корекційній роботі з дітьми із порушеннями зору 

 

Євгенія Синьова, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

офтальмопедагогіки та офтальмопсихології  факультету спеціальної та інклюзивної 

освіти, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Досвід 

професійної підготовки студентів з порушеннями зору – майбутніх фахівців у 

галузі спеціальної освіти  

 

Віктор Федорчук, кандидат психологічних наук, доцент, Подільський спеціальний 

навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Формування 

фасилітативності у фахівців соціономічних професій 

 

Марина Дєліні, доктор економічних наук, професор, доцент кафедри виробничого 

та інвестиційного менеджменту НУБіП України. Соціальна інклюзія і соціальна 

відповідальніть як засади європейського виміру інклюзивної освіти 

 

Олена Троїцька, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії 

МДПУ імені Б. Хмельницького Ціннісно-смислова рефлексія різноманіття та 

інклюзії як конструкт порозуміння 

 

Юліана Власенко, кандидат політичних наук, практикуючий психолог, Подільський 

спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Арт-

терапія в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 

 

Наталія Жиляк, кандидат психологічних наук, Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж. Тренінг як засіб зміни установок до 

інклюзивного середовища 
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Ганна Афузова, кандидат психологічних наук, доцент факультету спеціальної та 

інклюзивної освіти, Національний педагогічний університет імені М. П. 

Драгоманова. Доступність інформації як чинник успішного професійного 

навчання студентів з особливими освітніми потребами  

 

Лариса Яворницька, перекладач-дактилолог, Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж. Адаптація студентів з 

порушенням слуху в інклюзивній групі 

 

Вікторія Крючко, здобувачка Національного педагогічного університету ім. М.П. 

Драгоманова. Крос культурні комунікації в розвитку соціального інклюзивного 

середовища 

 

Андрій Заможський, здобувач Національного педагогічного університету ім. М.П. 

Драгоманова. Розвиток соціальної згуртованості інклюзивного освітнього 

середовища 

 

16.30 – 17.00 – Спільне обговорення.  

 

Посилання на лінк регістрації  link is here .  

 

Вимоги до матеріалів круглого столу: 1- 7 сторінок Times New Roman, 1.5 interval, 

всі поля 2 см, відступ 1 см. Назва українською та англійською, без анотації та 

ключових слів.   Відомості про автора (авторів) - ПІБ, посада, місце роботи, ел. 

пошта (за бажанням). 

 

Пошта для надання матеріалів круглого столу evdisd@npu.edu.ua 

 

Круглий стіл буде проведено в  Zoom  за посиланням - link is here.  

Ідентифікатор: 338 657 2580   Код доступу: 2956090 

 

Програма круглого столу розміщена на сайті проєкту www.evdisd.info, www.scaes,  

на сайті факультету менеджменту освіти та науки НПУ ім. М.П. Драгоманова 

www.fmon.npu.edu.ua,   на сайті Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу https://posek.km.ua, а також на 

сайтах партнерів заходу.  
  

За додатковою інформацією:  + 38 (097) 709 96 06,  + 38 (097) 295 60 90  

https://forms.gle/DZzUB8ojcRQqXAx19
mailto:evdisd@npu.edu.ua
https://us02web.zoom.us/j/3386572580?pwd=ZzRDdldhTWZ4NzA4eVRkWmRpNzNxZz09
http://www.evdisd.info/
http://www.scaes/
http://www.fmon.npu.edu.ua/
https://posek.km.ua/

