
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти 
Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти 

Для керівників інклюзивно-ресурсних центрів, центрів професійного розвитку педагогічних працівників,  органів управління освітою 

районних державних адміністрацій та  відповідальних осіб з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами  

територіальних громад області 

«Взаємодія інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти 
щодо організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами» Постійно діючий семінар 

 

        План                                                                                                                                          03 червня 2021 року 

Управлінський аспект організації та забезпечення інклюзивної освіти на місцях. 

Тетяна Іванівна Соломіна, заступник начальника,  
начальник відділу дошкільної , загальної  середньої  та вищої  освіти  

управління освіти і науки облдержадміністрації  
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    Якісна освіта для кожної дитини з особливими освітніми потребами в закладах осві-
ти. 

Бобир Валентина Григорівна, начальник відділу  
початкової  освіти управління роботи із  закладами загальної   

середньої  та дошкільної  освіти департаменту інституціи ного аудиту  
Державної  служби якості освіти Украї ни  
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Нормативні засади та умови ефективної взаємодії ІРЦ та закладів освіти. 

Тамара Володимирівна Мазурик,  
завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти ВІППО 
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Особливості розроблення індивідуальної програми розвитку дитини, причини трудно-
щів її реалізації. 

                                          Неоніла Олегівна Войтович, 
методист ресурсного центру  підтримки інклюзивної освіти ВІППО  
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Підсумки семінару. Відповіді на запитання. 10 

Суспільству потрібна кожна дитина.  
Створюємо інклюзивний освітній простір разом! 

Моніторинг динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами як умова 
ефективності інклюзивного навчання.  

                                          Туровський Юрій Михайлович,  
                                                                                                                            директор ІРЦ Підгайцівської  сільської ради   

Корекційно-розвиткові заняття і залучення фахівців у школах: методичний  та прак-
тичний аспекти. 

                                          Кириленко Світлана Валеріївна,  
                                                                                                                   методист НМК психологічної служби УО Луцької ОТГ 

                                                                                                                                                                  Балясевич Лариса Ярославівна, 
                                                                                                                                                                  заступник директора з НВР ЗЗСО № 15 
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Як ІРЦ надають консультативно-методичну допомогу педагогам  для підвищення ефе-
ктивності психолого-педагогічного супроводу дитини в умовах інклюзивного навчан-
ня.  

                                          Лич Світлана Петрівна,  
директор  ІРЦ Горохівської ОТГ 

Співпраця фахівців ІРЦ та команди психолого-педагогічного супроводу закладу осві-
ти: форми діяльності. 

                                          Богдан Валентина Володимирівна,  
директор ІРЦ Любомльської ОТГ 

Янчук Тетяна Степанівна, 
директор Любомльського ЗЗСО № 3 

Налагодження партнерської співпраці ІРЦ та закладів освіти з батьками дітей з особ-
ливими освітніми потребами.  

                                          Потрапелюк Неля Антонівна,  
директор  ІРЦ Рожищенської ОТГ  
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10:00-10:15 

10:15-10:35 

10:35-10:55 

10:55-11:15 

11:15-11:30 

11:30-11:45 

11:45-12:00 

12:00-12:15 

12:15-12:30 

12:30-13:00 


