
ПРОГРАМА

Просування системи інклюзивної освіти у діяльності Фундацій Відкри-
того Суспільства, Міжнародного фонду «Відродження», Всеукраїнсько-
го фонду «Крок за кроком» та інших партнерів передбачає створення 
й функціонування такого єдиного освітнього простору, в якому учні та 
студенти з абсолютно різноманітними освітніми потребами здобувають 
однаково якісну освіту, в якому цінується розмаїття та унікальна роль 
і здібності кожного учня/студента.

У світлі поточної реформи освіти та якісно нового визначення «особли-
вих освітніх потреб» в Законі України «Про освіту» дана конференція має 
поставити на порядок денний питання якнайширшого тлумачення ін-
клюзії в освіті. 

Запрошені гості, спікери й учасники обговорять тему інклюзивного нав-
чання для максимально широкого кола дітей, особливі освітні потреби 
яких пов’язані з фізичними, соціальними, культурними та іншими про-
явими різноманітності - дітей з ромських громад, дітей з родин мігрантів 
та біженців, внутрішньо переміщених осіб, і всіх, хто живе в соціально 
та економічно вразливих умовах. 

Інклюзія прозвучить у трьох аспектах: 
• інклюзія як соціальна цінність;
• політики і стандарти інклюзивної системи освіти;
• підходи до її впровадження на різних рівнях 

із активним залученням місцевих громад.



Середа, 29 листопада

Четвер, 30 листопада

Протягом дня: приїзд учасників, заселення до готелю

Перший день конференції присвячений обговоренню забезпечення освітньої 
інклюзії для найширшого кола дітей з особливими освітніми потребами. 
Спікери і гості заходу будуть висвітлювати тему інклюзії як соціальної цінності, 
обговорять низку важливих аспектів імплементації політик у сфері інклюзивної 
освіти, порівняють український та європейський досвід.

8:00 – 9:00 Реєстрація учасників

9:00 – 9:30 Відкриття конференції, вітальні слова
• Марина Порошенко, Благодійний фонд Порошенко
• Валерія Лутковська, Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини
• Павло Хобзей, заступник Міністра освіти та науки України
• Євген Бистрицький, виконавчий директор, Міжнародний фонд 

«Відродження»

Модераторка: Ірина Славінська
09:30 – 11:00 Інклюзивна освіта як соціальна цінність

Що таке інклюзивна освіта? У чому полягає її цінність для конкретної 
дитини, громади, суспільства в цілому? Що таке особливі освітні потреби і 
чому вони повинні тлумачитися максимально широко? Які категорії дітей 
потребують інклюзивної освіти?

• Анжела Кара, д.н., Інститут педагогічних наук, консультант UNICEF
• Лариса Байда, Національна Асамблея інвалідів України
• Тюнде Ковач-Церовіч, д.н., Белградський університет
• Аксана Філіпішина, Представник Уповноваженого з питань дотримання 

прав дитини, недискримінації та гендерної рівності

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Модераторка: Ірина Славінська

11:00 - 11:30 Перерва на каву



11:30 – 13:00 Голоси молоді
Який досвід здобуття освіти в Україні мають представники різних соціальних 
груп? Яким чином інклюзивна освіта могла б покращити цей досвід? Яка 
саме інклюзія потрібна для різних соціальних груп?

• Едгар Баджо
• Людмила Фурсова
• Дмитро Калинін

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Модератор: Олександр Войтенко

13:00 – 14:00 Обід

14:00 – 15:30 Політика, досвід та зміни: творення інклюзивної політики
Якими є основні тенденції у  розробці та практичній імплементації 
державної політики у сфері інклюзивної освіти в країнах Європи? Якою 
є філософія та реалії такої політики в Україні? Які прогресивні практики 
існують та чи можуть вони бути перенесені на український контекст? З 
якими викликами стикнулися інші країни та яким чином вони долали їх?

• Мері Кюрьязопулу, Європейська агенція з особливих потреб та 
інклюзивної освіти

• Юлія Дмитрієва-Заруденко, відділ освіти дітей з особливими потребами, 
Міністерство освіти і науки України

• Тюнде Ковач-Церовіч, професор, Белградський університет
• Вірджинія Руснак, директор, Центр психолого-педагогічної допомоги, 

Міністерство освіти Молдови; Анжела Кара, д.н., Інститут педагогічних 
наук, консультант UNICEF

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Модераторка: Наталія Софій

15:30 – 16:00 Перерва на каву

16:00 – 17:30
Сесія 1
Роль органів місцевого 
самоврядування 
в підтримці інклюзивної 
освіти
• Оксана Бабунич
• Лариса Шевчук

Модераторка: 
Аксана Філіпішина

Сесія 2
Залучення батьків та роль 
партнерства в інклюзивній 
освіті
• Мадалін Турза
• Тетяна Скрипник
• Сергій Кур’янов
• Елеонора Кульчар

Модераторка: 
Юлія Найда

Сесія 3
Розбудова системи 
оцінювання 
особливих освітніх 
потреб та підтримки 
в інклюзивній освіті
• Анара Надірбекова
• Тетяна Каменщук

Модераторка: Олена 
Заплотинська



17:30 – 18:00 Підбиття підсумків сесійних засідань, завершення першого дня

Модераторка: Ольга Жмурко

19:00 - … Фуршет

9:00 – 10:30 Викладання в умовах розмаїтості
Які підходи до організації навчального процесу та методики здатні 
ефективно забезпечити інклюзію? Які компетенції необхідні вчителю 
для ефективної роботи в умовах соціального, культурного та іншого 
розмаїття в класі? Які компетенції потрібні адміністрації для 
сприяння інклюзії в навчальному закладі?

• Річард Різер, консультант, World of Inclusion
• Анна Ленчовська, директор, Київський освітній 

центр «Простір толерантності»
• Маргарита Араджіоні, Інформаційно-дослідний 

центр «Інтеграція та розвиток»
• Наталія Софій, директор, БФ «Крок за кроком»

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Модераторка: Сільвія Паллагі

11:00 – 14:00 Візити до шкіл і тематичні сесії

П’ятниця, 1 грудня
Другий день конференції покликаний створити майданчики для ефективного 
обміну наявними практиками іклюзії в освіті на рівні громад і шкіл, зокрема через 
організацію шкільного простору, змістовне наповнення навчальних програм, 
розробку індивідуальних планів тощо.

Сесія 1
Місце: ЗНЗ № 140
Тема: 
Забезпечення 
інклюзивності 
шкільного 
простору

Диспутантка: 
Лариса Байда

Сесія 2
Місце: ЗНЗ № 28
Тема: Лабораторія 
асистента вчителя

Диспутантка: 
Юлія Найда

Сесія 3
Місце: ЗНЗ № 41
Тема: Створення 
інклюзивної 
атмосфери в 
навчальному 
закладі 

Диспутанти: 
Олександр 
Войтенко, 
Маргарита 
Араджіоні

Сесія 4
Місце: ДНЗ № 469
Тема: Залучення 
громади до 
підтримки 
інклюзивної 
освіти

Диспутантка: 
Сергій Кур’янов
Наталія 
Дятленко



14:00 – 15:00 Обід

15:00 – 16:30 Підбиття підсумків конференції – заключні промови
• Кетлін Лінч, профессор, Дублінський університет
• Брайен Фостер, член Виконавчого комітету Ради освіти для ромів та 

мандрівників

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Модераторка: Олена Сидоренко

16:30 – 17:00 Перерва на каву

17:00 – Від’їзд учасників


