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ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: ВІД РІВНИХ
ПРАВ – ДО РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Інститут спеціальної
педагогіки і психології
імені Миколи
Ярмаченка НАПН
України

Державний заклад
«Південноукраїнський
національний
педагогічний
університет імені К.
Д. Ушинського»

на базі Державного закладу «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д.
Ушинського»
(Україна, 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26)
Тематичні напрями роботи Конгресу:
Освіта дітей з особливими потребами: міжнародний досвід,
українські реалії та перспективи
Інклюзія в освіті: поступ та проблеми
Інновації в освіті осіб з особливими потребами: стратегії і
технології Нової української школи
Проблеми наступності в освіті осіб з особливими потребами:
дошкільний заклад - заклад загальної середньої освіти –
доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти
Законодавче та нормативно-правове забезпечення доступу до
якісної освіти осіб з особливими потребами
Дистанційна освіта осіб з особливими потребами: організаційнопедагогічні аспекти
Технології розвитку дітей з особливими освітніми потребами:
діагностика та раннє втручання
Психолого-педагогічних супровід дітей з особливими потребами
та їхніх родин в умовах кризових викликів
Проблеми соціалізації осіб з особливими потребами в умовах
системних змін
Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогів:

підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації
Орієнтовна тематика майстер-класів, презентацій:

Інститут психології
імені Г.С. Костюка
НАПН України

ВГО «Наукове
товариство
інвалідів
«Інститут
соціальної
політики»

Всеукраїнське
громадське
об’єднання
«Національна
Асамблея інвалідів
України»

Формування вербальних навичок у просторі уявлень дітей з
низькою мовленневою активністю.
Зниження когнітивних можливостей, як відкладені наслідки
тяжких мовленневих порушень.
Командна робота в ранньому втручанні
Застосування інноваційних технологій з формування промодичноі
сторони мовлення у дітей з дизартрією
Розвиток оперативної пам'яті як підґрунтя формування зв'язаного
мовлення
Мультиплікація і анімація як засіб реабілітації осіб з
психофізичними особливостями
Арт-терапія як засіб розвитку комунікативної функції мовлення
дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами.
Надання корекційно-розвивальних послуг в умовах інклюзивноресурсного центру
«Вовняна фантазія»: сучасні технології організації освітнього
простору для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку
Науково-практична
сесія:
«Дошкільна освіта
дітей
з
порушеннями
інтелектуального
розвитку: досвід,
проблеми,
перспективи»
Психологічний практикум: «Технології розвитку соціального та
емоційного інтелекту у дітей з інтелектуальними порушеннями»
Інклюзивне навчання: здобутки, виклики та перспективи
Комунікативна безбар’єрність освітнього середовища для
глухих та напівглухих здобувачів освіти
Майстерня сурдопедагогів: відповіді на сучасні виклики
Тифлопрактикум: «Діти з порушеннями зору в освітньому
середовищі: наукові пошуки та практичні розробки»
Технології надання логопедичної допомоги дітям з різними
первинними мовленнєвими порушеннями в умовах сучасного освітнього
простору
Семінар-практикум: «Корекційна допомога дітям з труднощами у
навчання»
Робочі мови Конгресу: українська та англійська словесні мови,
українська жестова мова.

Akademia Pedagogiki
Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej
м. Варшава
Республіка Польща

Цільова аудиторія: представники органів державної влади та
громадських організацій, управлінці, науковці, докторанти, аспіранти,
викладачі та студенти закладів вищої освіти, адміністрація та
педагогічні працівники закладів освіти, інклюзивних ресурсних центрів,
батьки дітей з особливими освітніми потребами.
Форми участі: очна та дистанційна.
Вартість участі у конгресі:
Оргвнесок – 600 грн., (програма конгресу, сертифікат учасника,
електронний збірник тез, доступ і завантаження матеріалів конгресу).
Кошти переказувати на рахунок: Інститут спеціальної педагогіки і
психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, Код ЄДРПОУ

Сілезький
університет у
Катовіце (Польща)

21560861 МФО 820172 UA 68 820172 0313271001201015056 Назва банку:
Державна казначейська служба України, м. Київ.
В реєстраційну форму при реєстрації прикріпити копію квитанції про
сплату.

Зареєструватися на конгрес за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1qJM6SwFVsc5UN3zJkosxC_trBtKGs0qKcaZv5X4lxg/edit
ПРИМІТКА! Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд,
MacEwan
University Edmonton, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за
рахунок сторони, що відряджає.
Alberta, Canada
За результатами конференції буде видано:
Електронний збірник тез доповідей «VІІ міжнародний конгрес
зі спеціальної педагогіки та психології «Діти з особливими потребами:
від рівних прав – до рівних можливостей».
Вартість публікації тез: 200 грн.
Тези надсилати на адресу: kongresorgkomitet@gmail.com
Вимоги до оформлення тез доповідей.
Обсяг тез – до 5 сторінок формату А-4 (включно із рисунками, таблицями,
фотографіями, переліком літератури).
ГО «Асоціація
Технічні параметри:
ДІЄвих психологів
1. Назва файлу відповідає прізвищу автора (наприклад,
України»
«Петренко_Тези.doc»).
2. Обсяг тез до 5 сторінок друкованого тексту (без нумерації
сторінок). Гарнітура: Times New Roman. Кегль: 14 пунктів. Інтервал:
1,5. Поля: по 2 см.
3. Перший рядок – прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь,
вчене звання, місце роботи (навчання), місто, держава. Шрифт
напівжирний, вирівнювання по правому краю.
4. Другий рядок – НАЗВА ТЕЗ (великими літерами), напівжирний
шрифт, вирівнювання по центру.
5. З третього рядка – текст тез.
Українське
6. Список літературних джерел (до 6 позицій). Оформлення
товариство глухих
відповідно до ДСТУ 8302:2015.
Порядок оформлення таблиць, формул, підписів всередині рисунків:
Шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, курсив. Підписи таблиць
– ставляться над таблицею, вирівнювання по правому краю.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не

Громадська
відповідають вищезазначеним вимогам, тематиці Конгресу і не містять
наукової новизни. За достовірність фактів, дат, назв і правильність
організація
«Маленький принц» цитування відповідає автор.
Всі бажаючі мають змогу подати статті у фахові збірники:
науково-практичний журнал «Наука і освіта» Південноукраїнського
національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
(вимоги за посиланням https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/ ).
Центр слухової
реабілітації
«АВРОРА»

«Науковий

Вісник»
Південноукраїнського
Національного
Педагогічного Університету Імені К. Д. Ушинського (вимоги за
посиланням https://nv.pdpu.edu.ua/ )
Контакти:

Інститут спеціальної педагогіки і психології
Ярмаченка НАПН України
Костенко Тетяна – тел. 098 4476655
Бабяк Ольга – тел. 097 549 2514
Бужинецька Ксенія – тел. 073 050 2809
Шевченко Володимир – тел. 067 955 55 48
e-mail: kongresorgkomitet@gmail.com
Центр
слухомовленневої
реабілітації

імені

Миколи

Державний
заклад
«Південноукраїнський
національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»:
Соколова
Ганна
–
+38(067)-724-83-07;
e-mail:
kongresorgkomitet@gmail.com
Форостян Ольга – +30(096)-579-00-62
e-mail:
kongresorgkomitet@gmail.com
Додаткова інформація:
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського» : https://pdpu.edu.ua/
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка
НАПН України : http://ispukr.org.ua/
Е-mail: e-mail: kongresorgkomitet@gmail.com

Щиро запрошуємо до участі у Конгресі!

