
 
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо взяти участь в НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ОНЛАЙН-ШКОЛІ З 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ: Майстерність у наданні додаткових освітніх послуг 

Дати проведення: 22-26 березня 2021 р. 

Організовує кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

Передбачено участь в 5 вебінарах, виконання самостійної роботи, вихідне тестування.  

Учасники отримають сертифікат підвищення кваліфікації – 30 год (1 кредит ECTS). 
ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ ПРЯМО ЗАРАЗ >>> https://cutt.ly/IzEABET 

Вартість участі: 500 грн 

Реквізити для оплати:  

Отримувач платежу: Київський університет імені Бориса Грінченка 

Код ЄДРПОУ: 02136554 

МФО банку: 820172 

IBAN (рахунок) отримувача: UA 038201720314211007201048659 

Платник: ПІБ 

Сума: 500 грн 

Призначення платежу: за додаткові послуги «Школа інклюзії» ПІБ 

 

Підписуйтеся на подію у Facebook і слідкуйте за анонсами вебінарів 

https://www.facebook.com/events/472943904069767 

 

Програма вебінарів онлайн-школи: 

✅  22 березня 10:00-12:00  

→ Супрун Ганна Володимирівна 

кандидат психологічних наук, викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка 

https://cutt.ly/IzEABET?fbclid=IwAR00ZTIE3guzehfasCsERy4Gnuk7N4Z_qmuAFxdH4dCPTaB-seFPW7ehfdo
https://www.facebook.com/events/472943904069767


→ Тема вебінару: «Системність в організації корекційно-розвиткових занять для дітей 

з порушеннями інтелектуального розвитку» 

 

✅  23 березня 10:00-12:00  

→ Скрипник Тетяна Вікторівна 

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

→ Тема вебінару: «Зміст занять для нормалізації стану дітей з особливими освітніми 

потребами та ефективність використання сенсорних кімнат» 

 

✅  24 березня 10:00-12:00 

→ Литовченко Світлана Віталіївна 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу освіти 

дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи 

Ярмаченка НАПН України, сурдопедагог ІРЦ №3  

Деснянського району м. Києва 

→ Тема вебінару: «Модель успішної  співпраці фахівців ІРЦ та команди супроводу 

дитини з порушенням слуху» 

 

✅  25 березня 10:00-12:00  

→ Максимчук Марія Олександрівна 

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної 

освіти  

Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка 

→ Тема вебінару: «Ресурси структурованого навчання (ТЕАССН) в супроводі дітей з 

розладами аутистичного спектра» 

 

✅  26 березня 10:00-12:00  

→ Ільяна Валентина Михайлівна 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий 

співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені 

Миколи Ярмаченка НАПН України 

→ Тема вебінару: «Сучасні підходи до розв’язання проблем дислексії у школярів 

початкової ланки освіти з тяжкими порушеннями мовлення» 

 

Контакти:  

(093) 872-33-67 Марина Овчаренко 

(093) 581-81-13, (097) 881-76-75 Неля Лебідь 


