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Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Шановні колеги! 
 

Протягом 1-5 жовтня 2021 року 

 

в межах тижня факультету педагогічної освіти та соціальної роботи 

у Волинському національному університеті імені Лесі Українки 

відбудеться 

 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР 

«Інклюзивне навчання у початковій школі: організація, досвід, 

вектори успіху» 

Організатор – колектив кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 

Волинського національного університету імені Лесі Українки. 
 

Місце проведення: Волинський національний університет імені Лесі 

Українки, факультет педагогічної освіти та соціальної роботи, кафедра спеціальної 

та інклюзивної освіти (м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, ауд. 212) 

Мета заходу – актуалізація науково-методичного супроводу освіти дітей з 

особливими освітніми потребами; обговорення актуальних питань інклюзивного 

навчання у контексті реалізації завдань нової української початкової школи; 

підвищення професійної компетентності вчителів та інших фахівців, що 

забезпечують освітньо-корекційний процес в інклюзивному просторі початкової 

школи; презентація практичного досвіду з використання новітніх технік та 

прийомів у роботі з учнями та батьками. 



ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: педагогічні працівники закладів вищої освіти, 

вчителі-практики початкової школи, організатори інклюзивного навчання у ЗЗСО, 

спеціалісти відділів освіти, працівники інклюзивно-ресурсних та навчально- 

реабілітаційних центрів, здобувачі вищої освіти о/с «бакалавр», «магістр» 

спеціальності «Спеціальна освіта», а також всі, хто цікавиться проблемами 

інклюзивної освіти. 

У рамках науково-методичного семінару буде висвітлено ряд 

важливих теоретичних й прикладних питань, а саме: 

1. Впровадження інклюзії у освітню практику початкової школи. 

2. Правове забезпечення інклюзивного процесу у початковій школі. 

3. Інклюзивні класи у ЗЗСО: організаційні аспекти. 

4. Командоутворювання в інклюзивному процесі початкової школи 

(організація роботи, повноваження, оплата праці) 

5. Індивідуальна освітня траєкторія учня молодшого шкільного віку з ООП. 

6. Урок в інклюзивному класі. 

7. Корекційно-розвиткові заняття для дітей з ООП у початковій школі. 

8. Система оцінювання досягнень учнів з ООП в початкових класах. 

9. Адаптаційне освітнє середовище; ергономізація освітньо-корекційного 

процесу. 

10. Взаємодія педагогічного колективу і батьків. 

 

Модератор заходу – кандидат педагогічних наук, доцент Сергеєва 

Валентина Федорівна. 

Форми участі у семінарі : офлайн (очна), заочна – розміщення теми 

доповіді (виступу) в програмі заходу (за бажанням), отримання матеріалів 

семінару; за умов оголошення карантину – онлайн (посилання на зустріч 

повідомляється додатково). 

Робоча мова семінару – українська. 

 

Результат роботи семінару: участь у семінарі (програма, виступ (за 

наявності), сертифікат учасника) 

 
У нумерованих сертифікатах буде зазначено обсяг участі у науково- 

методичному заході – 60 годин (лекційних – 16 годин, практичних – 24 години, 

самостійної роботи – 20 годин). 

 

Вартість участі у науково-методичному семінарі становить 200 грн. 



Обіди за рахунок учасників. 

 

Умови участі 

у науково-методичному семінарі «Інклюзивне навчання у початковій 

школі: організація, досвід, вектори успіху» 

Для участі необхідно до 30 вересня 2021 року надіслати на електронну 

адресу ksio@vnu.edu.ua (одним файлом, вказавши у темі листа «Науково- 

методичний семінар»): 

1. Заявку, в якій вказати ПІП, місце роботи, посаду, вчений ступінь (за 

наяності), вчене звання (за наявності), тему виступу для дискусії (за наяності), 

контакти (Наприклад:_Ісаєнко, заявка) 

2. Електронну копію квитанції або скріншот про сплату вартості участі у 

семінарі (Наприклад: Ісаєнко, квитанція) 

 

Реквізити для перерахунку сплати за участь у заході: 

поповнення платіжної картки «ПриватБанку» за номером 

5168745609507758, обов’язково вказуючи «на семінар від (ПІБ)»; 

 

або поповнення за реквізитами: 

ОДЕРЖУВАЧ Сергеєва В.Ф. 

РАХУНОК 26200900874902 

ІВАN UA643052990000026200900874902 

БАНК ОДЕРЖУВАЧ  АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, Україна 

РНОКПП   2149920368 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ «на семінар від (ПІБ)»; 

 

ОРГКОМІТЕТ: 

З питань семінару звертатися до Сергеєвої Валентини Федорівни, 

контактний телефон: 050 108 71 79, 

Гайволі Наталі Петрівни, 

контактний телефон: 066 694 44 64, 

e-mail: ksio@vnu.edu.ua 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю ! 
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