Назва: лабораторія спеціальної та інклюзивної освіти
Постійно діюча науково-дослідна лабораторія спеціальної та інклюзивної освіти
функціонує з вересня 2015 року. Вона є науковим підрозділом Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки, створена у складі науково-дослідної
частини на факультеті педагогічної освіти та соціальної роботи при кафедрі спеціальної та
інклюзивної освіти університету з метою вирішення вагомих наукових проблем, широкого
залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до проведення науководослідної роботи та вирішення важливих наукових завдань.
Темою науково-дослідницької діяльності лабораторії спеціальної та інклюзивної
освіти на 2015-2020 рр. є «Технології практичної реалізації системи інклюзивної освіти
у Волинській області».
Основна мета діяльності лабораторії:
- розробка наукових, організаційно-педагогічних та методичних засад спеціальної
та інклюзивної освіти,
-

формування

теоретико-методологічних

підходів

до

розробки

науково-

методичного забезпечення навчання дітей, які потребують корекції психофізичного
розвитку.
Напрями діяльності лабораторії: проведення наукових досліджень з модифікації
корекційно-реабілітаційної діяльності; розробка та обґрунтування новітніх підходів щодо
впровадження інклюзивної освіти у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів для системи спеціальної освіти,
реалізації інклюзивного навчання; організація методичної підтримки педагогам, які
працюють в класах (групах) з інклюзивним навчанням, закладів загальної та спеціальної
освіти; створення банку даних ресурсів з проблем спеціальної та інклюзивної освіти;
інформаційна підтримка педагогів і батьків з питань спеціальної та інклюзивної освіти;
розроблення та видання наукових публікацій за результатами досліджень; підготовка
методичних матеріалів для фахівців закладів різного відомчого підпорядкування, що
здійснюють допомогу особам із різними порушеннями психофізичного розвитку; розробка
і видання навчальних і методичних матеріалів для студентів; надання консультацій з
питань спеціальної освіти, впровадження інклюзивної моделі освіти; налагодження
партнерських взаємозв'язків з ВІППО та освітніми закладами Волині.

Результати досліджень і розробок упроваджуються у навчальний процес з метою
підвищення якості підготовки фахівців та залучення студентської молоді до виконання
науково-дослідних робіт на актуальну тематику.
Послуги, які надає лабораторія: консультування педагогів області з проблеми
інклюзивної освіти; організація науково-практичних семінарів, круглих столів, майстеркласів із проблем спеціальної та інклюзивної освіти; проведення курсів підвищення
кваліфікації за програмою «Організація інклюзивного навчання у закладах освіти»,
«Технології логопедичної роботи у закладах освіти» зі спеціальності 016 «Спеціальна
освіта»
Контактні дані: м. Луцьк, вул. Винниченка, 30 (корпус В, каб. 212)

Name: Research Laboratory for Special and Inclusive Education
The Permanent Research Laboratory for Special and Inclusive Education was organized
in September 2015. It is a scientific subsection of the Lesya Ukrainka Eastern European National
University, established as an integral part of the research sector of the Pedagogical Education
and Social Work Faculty at the Special and Inclusive Education Department of the University.
The laboratory was founded to solve the burning issues in the field, to involve teachers, doctoral
students, graduate and postgraduate students in carrying out wide-range research work, to offer
research-based, high-quality, low-cost services for children with disabilities, teachers, and
parents.
For 2015-2020, the research trend of the laboratory for special and inclusive education
is "Technologies of Practical Implementation of the Inclusive Education System in Volyn
Region".
The main goals of the laboratory activities are:
- development of the scientific, organizational-pedagogical and methodological
fundamentals of special and inclusive education;
- substantiation of the theoretical and methodological approaches to the creation of the
scientific and methods support for the education of the children who need psychophysical
development correction.
Areas of the laboratory activity: carrying out scientific researches on modification of
the corrective-rehabilitation activity; development and substantiation of the new approaches to

the inclusive education implementation in the preschool and general educational institutions;
training and retraining of the pedagogical staff for a special education system and inclusive
education implementation; organization of the methodological support for teachers working in
inclusive education classes (groups), general and special education institutions; creating the
database of the resources on the issues of special and inclusive education; information support
for teachers and parents regarding special and inclusive education; publication of the scientific
research results; preparation of the methodological materials for specialists of institutions of
different departmental subordination, providing assistance to the persons with various disorders
of psychophysical development; development and publication of learning and teaching materials
for students; consulting people on special and inclusive education implementation; establishing
partnerships with VIPPO (Volyn Regional Institute for Postgraduate Education of Pedagogical
Staff) and other Volyn educational institutions.
The research results and methodological guides are implemented in the educational
process to improve the training quality of the specialists and to attract students to the
implementation of the research findings on topical issues.
Services provided by the laboratory: consulting teachers of the region on the issues of
inclusive education; organization of scientific-practical seminars, round-table discussions,
workshops on special and inclusive education; conducting advanced training courses in terms of
the programs "Organization of Inclusive Education in Educational Institution" and "Technology
of Speech Therapy in Educational Institutions" (specialty 016 - special education).
Contact information: Lutsk, vul.Vynnychenko, 30 (building B, room 212)

