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на 2019 р. 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін  Відповідальні Форма звітності, 

контроль 

Науково-методичний супровід інклюзивного навчання 

1. Робота науково-методичного 

семінару з питань інклюзивної 

освіти 

Протягом року Фахівець з 

інклюзивної 

освіти, 

викладачі 

кафедр 

Протоколи; 

начальник 

ВНМД та ІО 

2. VІ Міжнародна науково-

практична конференція  

«Інклюзивна освіта: досвід і 

перспективи»  

16 травня 2019 р. Начальник 

відділу НМДІО 

Збірник 

матеріалів 

конференції; Звіт 

по конференції; 

Програма 

конференції 

3. Практичний семінар-тренінг до 

Міжнародного дня людей з 

інвалідністю «Інклюзивне 

навчання: основні принципи та 

дієві технології» 

3 грудня 2019 р.  Начальник 

відділу НМДІО 

Звіт по роботі 

семінару 

4. Робота секції «Проблеми 

інклюзивної освіти» ХІХ звітної  

науково-практичної конференції 

«Наука і навчальний процес», 

публікація збірника наукових 

праць 

18 квітня 2019 р. начальник 

відділу НМДІО; 

завідувачі 

кафедр 

Збірник 

матеріалів 

конференції; Звіт 

по конференції; 

Програма 

конференції  
5. Публікації викладачів з питань 

інклюзивної освіти у збірниках 

наукових праць, матеріалах 

конференцій; підготовка 

навчальної та методичної 

літератури 

Протягом року Викладачі 

інституту; 

завідувачі 

кафедр 

Звіти про 

публікації 

викладачів; звіти 

про виконання 

індивідуального 

плану 
6. Підготовка та оновлення 

викладачами презентаційних та 

відеоматеріалів для студентів з 

порушенням слуху 

Протягом 

навчального року 

Викладачі 

інклюзивних 

груп 

Електронні 

зразки 

матеріалів 

7 Підготовка аудіоматеріалів для 

студентів з порушенням зору 

Протягом 

навчального року 

Завідувачі 

кафедр 

Електронні 

зразки 

матеріалів 



Навчання студентів з особливими освітніми потребами 

8. Проведення навчальних занять у 

інклюзивних академічних 

групах відповідно до графіка 

навчального процесу 

Протягом 

навчального року 

начальник 

відділу НМДІО, 

фахівець з 

інклюзивної 

освіти 

- 

9. Синхронний переклад на 

українську жестову мову 

навчальних занять та 

позааудиторної роботи студентів 

з порушенням слуху 

Протягом 

навчального року 

Перекладачі-

дактилологи 

- 

Науково-дослідна робота студентів з особливими освітніми потребами 

10. Залучення студентів з 

інвалідністю до участі в 

конкурсі студентських наукових 

робіт для студентів з 

інвалідністю у рамках 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Інклюзивне освітнє 

середовище: проблеми, 

перспективи, кращі практики» 

Жовтень-листопад 

2019 р. 

Начальник 

відділу НМДІО, 

завідувачі 

кафедр, наукові 

керівники 

Конкурсні 

роботи з 

супровідними 

документами; 

протоколи 

засідання комісії  

 

11. Залучення студентів з 

інвалідністю до виконання 

наскрізних тем НДР кафедр 

Протягом року Викладачі, 

завідувачі 

кафедр 

Публікації та 

тези доповідей 

12. Залучення студентів з 

інвалідністю до участі у 

наукових конференціях та 

семінарах різних рівнів, 

публікація статей та тез 

доповідей 

Протягом року Викладачі, 

завідувачі 

кафедр 

Публікації та 

тези доповідей 

Виховна робота зі студентами з особливими освітніми потребами 

13. Залучення студентів з 

інвалідністю до участі в 

університетських, 

інститутських, всеукраїнських, 

обласних, міських та 

регіональних культурно-масових 

заходах, конкурсах 

Протягом року Фахівець з 

інклюзивної 

освіти; куратори 

груп 

Фотозвіти про 

участь у заходах, 

протягом року 

14. Участь у щорічному 

Студентському фестивалі 

творчості «Сяйво надій» 

листопад 2019 р. Начальник 

відділу НМДІО, 

декан соціально-

економічного 

факультету 

Фотозвіт, 

грамоти та 

подяки за участь  

15. Участь у щорічному 

Вінницькому обласному 

фестивалі творчості людей з 

інвалідністю «Барви осені» 

Вересень-жовтень 

2019 року 

Начальник 

відділу НМДІО 

Фотозвіт, 

грамоти та 

подяки за участь 

16 Участь у Всеукраїнському 

фестивалі «Вінницька 

студентська весна 2019» у 

рамках святкування Дня Європи 

в Україні 

Травень 2019 р. Начальник 

відділу НМДІО, 

декан соціально-

економічного 

факультету, 

Фотозвіт, 

грамоти та 

подяки за участь 



завідувачі 

кафедр 

17 Участь у Фестивалі рівних прав і 

можливостей «INFEST» у формі 

організації «Кафе жестової 

мови» 

Грудень 2019 р. Начальник 

відділу НМДІО, 

перекладачі-

дактилологи 

Фотозвіт 

Інформативна та консультативно-роз'яснювальна діяльність щодо популяризації ідей 

інклюзивного навчання у просторі вищої освіти 

18. Співпраця з Вінницьким 

осередком ГО «Гаудеамус» 

Протягом року Начальник 

відділу НМДІО 

Звіт про 

співпрацю з 

презентацією 

здобутків, 

15.12.2017р. 
19. Співпраця із громадськими 

організаціями, що опікуються 

питаннями неповносправності 

(«Паросток»; «Відкриті серця», 

«Гармонія», «Відродження») 

Протягом року Начальник 

відділу НМДІО 

Звіт про 

співпрацю з 

презентацією 

здобутків 

20. Співпраця з Вінницьким 

відділенням Фонду соціального 

захисту інвалідів України 

Протягом року Начальник 

відділу НМДІО, 

фахівець 

відділу, 

головний 

бухгалтер 

Договори зі 

студентами 

21. Співпраця з Управлінням праці 

та соціального захисту 

населення Вінницької області 

Протягом року Начальник 

відділу НМДІО  

Звіт про 

співпрацю з 

презентацією 

здобутків 
22. Співпраця з Вінницьким 

міжрегіональним Центром 

професійної реабілітації 

інвалідів «Поділля» 

Протягом року Начальник 

відділу НМДІО 

Звіт про 

співпрацю з 

презентацією 

здобутків 
23. Співпраця з центрами 

реабілітації інвалідів «Промінь» 

та «Обрій» 

Протягом року Начальник 

відділу НМДІО 

Звіт про 

співпрацю з 

презентацією 

здобутків 
24. Співпраця із громадською 

організацією «Соціальна 

перспектива» 

Протягом року Начальник 

відділу НМДІО 

Звіт про 

співпрацю з 

презентацією 

здобутків 
25. Проведення тренінгів та курсів з 

жестової мови для широкої 

аудиторії 

Протягом року Начальник 

відділу НМДІО 

Звіт про 

співпрацю з 

презентацією 

здобутків 
26. Виступи на телебаченні, участь 

у роботі круглих столів з питань 

інклюзивної освіти 

Протягом року Начальник 

відділу НМДІО 

Звіт про 

співпрацю з 

презентацією 

здобутків 
27. Консультування та 

роз’яснювальна робота з питань 

інклюзивної освіти 

Протягом року Викладачі 

відповідних 

дисциплін; 

 

 



Фахівець з 

інклюзивної 

освіти, 

начальник 

відділу НМДІО 

 

 

Начальник ВНМД та ІО       Омельченко О.В. 

 


