
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 

НАУК УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» 

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І 
ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ МИКОЛИ ЯРМАЧЕНКА

за підтримки
Благодійного фонду Порошенка 

Міжнародного фонду «Відродження» 
Національної асамблеї людей з інвалідністю України 
Міжнародного Благодійного Фонду Карітас України 

Українського Товариства Глухих 
Навчально-виробничого підприємства «Вабос» 

Центру слухомовленнєвої реабілітації «Аврора» 
Всеукраїнської благодійної організації «Даун

Синдром»
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас 8 листопада 2018 року взяти участь 
у  IVМіжнародному конгресі зі спеціальної педагогіки та психології

«ПЕДАГОГ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОСТОРІ: 
ТРАЕКТОРІЯ ФАХОВОЇ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ»

Тематичні напрями роботи конгресу:
1. Концептуалізація та контекстуалізація інклюзивного навчання в умовах 

Нової української школи
2. Партнерство, інформаційно-освітня та комунікаційна діяльність на шляху до 

соціальних змін
3. Педагогічні технології в освітньому процесі
4. Психологічний супровід інклюзивного середовища
5. Організаційно-методичні аспекти діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
6. Диференційоване навчання
7. Командний підхід в інклюзивному просторі
8. Оцінювання особливостей розвитку та потреб дитини
9. Інклюзивні програми дошкільної освіти
10. Доступність повної загальної середньої та профільної освіти для дітей з 

особливими потребами.



Під час роботи конгресу буде проведено серію панельних дискусій, майстер- 
асів та тренінгів (детальна інформація на інтернет ресурсах установ 

організаторів).

До участі у конгресі запрошуються науковці, науково-педагогічні та педагогічні 
працівники, докторанти, аспіранти, педагоги, психологи та адміністрація навчальних 
закладів, представники органів державної влади і громадських організацій, батьки 
дітей із особливими потребами.

Місце проведення конгресу:
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»
вул. Сухомлинського, ЗО, м. Переяслав-Хмельницький.

Порядок роботи конгресу:

Реєстрація, огляд спеціалізованої виставки 
Пленарне засідання
Перерва на обід, реєстрація учасників майстер- 
класів, тренінгів
I лінійка майстер-класів
II лінійка майстер-класів
Наукова дискусія, підбиття підсумків конгресу 

Робочі мови: українська, англійська.

Для участі у конгресі
просимо

До 1 листопада:
зареєструватися для участі у конгресі за формою Ьцрз://щю.а1/Гогтз /ЗСОЕ54рНеГірк78П 

Вартість участі у конгресі:
Оргвнесок 200 грн. (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення Конгресу (у 
т.ч. видання програми, друк сертифікату). Кошти слід переказувати на рахунок ПриватБанку № 5168 
7422 2691 9466 з позначкою поповнення рахунку Кузьменко Тетяни Миколаївни.
Відскановану електронну копію квитанції про оплату оргвнеску -  назва файлу «Прізвище учасника 
конгресу_оргвнесок» - прикріпити в реєстраційній формі.

До 15 листопада:
• Електронний варіант статті у форматі бос. та сіосх. -  назва файлу «Прізвище автора_стаття».
• Учасники, які не мають наукового ступеня, мають надати рецензію наукового керівника на 
запропонований до друку матеріал або витяг із протоколу кафедри з рекомендацією статті до друку -  
назва файлу «Прізвище автора_рецензія».
Друк статей за результатами роботи конгресу:
• Кращі матеріали з проблематики конгресу, відібрані оргкомітетом, будуть надруковані у  
фаховому науковому журналі «Особлива дитина: навчання і виховання».

Науковий журнал включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата 
наук у галузі педагогічних (корекційна педагогіка) наук (наказ МОН України № 241 від 09.03.2016) 
та психологічних (спеціальна психологія) наук (наказ МОН України №693 від 10.05.2017).

Видання внесено до міжнародних мультидисциплінарних баз даних «ЕВ5СО», «КезеагсЬВіЬ», 
до каталогу індексації журналів Оігесіогу Іпбехіп§ о£ Іпїешаїіопаї КезеагсЬ .Іоитаїз (Сіїеїасіог), до 
каталогів НБУ імені В.І.Вернадського. Вимоги до друку статей за посиланням -  Ьпр://с5пикг.іп.иа/

0 9 .0 0 -  10.00
10.00- 13.00
1 3 .0 0 -  14.00

14.00- 15.20 
15.30-16.50
1 7 .0 0 -  18.00



Статті учасників конгресу будуть надруковані у  фахових збірниках наукових праць:
❖  НИМ А МТАКШ М  Вимоги до друку статей за посиланням

к(Ір://китапіІагіит.опІіпе/іпс/ех.ркр/кит/$еагск
«Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови». Вимоги до друку статей за 
посиланням -  Ьир://ізрикг.оге.иа/?раае ісНЗбО^АУбгВРМсгаро

Вартість друку -  40 грн. за сторінку Кошти слід переказувати після отримання позитивного 
рішення редколегії про рекомендацію статті до друку на рахунок Інституту спеціальної педагогіки 
і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України Код ЄДРПОУ 21560861, р/р №31259264115056, 
ДКСУ, м. Київ, МФО 820172 з позначкою «Публікація у збірнику наукових праць».

ПРИМІТКА. Усі витрати, пов'язані з перебуванням на конгресі (проїзд, проживання тощо), 
сплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають 
вищезазаначеним вимогам, тематиці конгресу і не містять наукової новизни. Автори несуть 
відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання 
авторських прав.

КОНТАКТИ
Координатори з питань участі у  конгресі:
Багно Юлія -  тел. +38 (093)5086235; е-таіі: Гиіі)аЬа^кпо@^таі1.сот 
Бочаріна Наталія -  тел. +38 (095) 096 08 01; е-таіі: Ьоскагіпа@икг.пе(
Кузьменко Тетяна -  тел. +55 (063) 135-57-65; е-таіі: таї (ап(а),икг,пеІ
Гудам Ірина-т ел. +38(063) 710-76-31; +38(067)923-24-31 е-таіі: кисіутіКащтаіІ.сот
Адреса оргкомітету:
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії 
педагогічних наук України -  вул. Максима Берлинського, 9, м. Київ, 04060.
Е-таіІ: і$епае5.сопаге55@,атаі1.сот

Детальна інформація щодо участі в конгресі представлена на сайтах установ організаторів:

Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 
ЬПр://\ууАУ.ізрикг.огц.иа

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія 
Сковороди» Ипр.ч.'ГрИсіри. всій, иа

Орг комітет конгресу


