
ПРОГРАМА 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ВЕБІНАРУ 

«ДОСВІД КОЛЕГ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ 
ПІДХОДІВ У ЗП(ПТ)О» 

 
Модератор вебінару – Лариса Двоєносова, методист Науково-

методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. 
 
1. Вітальне слово. 

Олександр Паржницький, 

директор 

Науково-методичного центру  

професійно-технічної освіти 

 у Запорізькій області. 

 

2.  «Інклюзивна професійна освіта: досвід, проблеми, 

перспективи».  

Олена Кулинич,  

заступник директора з навчально-методичної роботи 

ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище», 

Запорізька область. 

 

3. «Створення інклюзивного освітнього простору для випускників 

спеціальних загальноосвітніх шкіл в закладах професійної  (професійно-

технічної) освіти Донецької області». 

Ніна Бєлова,  

в.о. заступника директора  

Навчально-методичного центру  

професійно-технічної освіти  

у Донецькій області, 

Донецька область. 

4. «Досвід роботи МПЛТРС зі здобувачами освіти, які мають 

особливі освітні потреби». 

Ганна Ахундова, 

 заступник директора  

Миколаївського професійного ліцею  

торгівлі та ресторанного сервісу, 

Миколаївська область.  

 

5. «Організація інклюзивного навчання в ЗП(ПТ)О». 

Ірина Сахневич,  

заступник директора з навчально-виховної роботи 

Житомирського професійного ліцею  

Житомирської обласної ради, 

Житомирська область. 

 



6. «Деякі аспекти, щодо організації освітнього процесу в 

інклюзивних групах Кропивницького вищого професійного училища». 

Наталія Кривенко,  

заступник директора з навчально-виховної роботи 

Кропивницького вищого професійного училища, 

Кіровоградська область. 

 

7.  «Робота з батьками дитини з особливими потребами». 
Лариса Блідна,  

методист 

Вищого професійного училища №36 

 с. Балин Хмельницької області, 

Хмельницька область. 

 

8. «Соціально-психологічний супровід учнів з особливими 

потребами у  ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти інноваційних 

технологій будівництва та промисловості». 

Юлія Порункова,  

практичний психолог 

ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти інноваційних 

 технологій будівництва та промисловості», 

Харківська область. 

 

9. «Право та можливість отримання робітничої професії 

молоддю з особливими освітніми потребами в ЗП(ПТ)О 

Дніпропетровщини». 

Лариса Піковець,  

методист 

Науково-методичного центру  

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, 

Дніпропетровська  область. 

 

10. «Шляхи впровадження принципів адаптації здобувачів освіти з 

особливими потребами в навчально-виховний процес закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти». 

Ірина Кудар, 

 заступник директора з навчально-виховної роботи  

ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище», 

Запорізька область. 

 

11. «Основи психодіагностики учнів з особливими освітніми 

потребами у контексті  інклюзивної освіти». 

Андрій Додонов  

психолог 

ДНЗ «Мелітопольське вище професійне училище», 

Запорізька область. 



12.  «Формування інклюзивного освітнього середовища вищого 

навчального закладу: досвід Запорізького національного 

університету». 

Марія Гладиш, 

кандидат педагогічних наук, 

 доцент кафедри соціальної педагогіки та спеціальної освіти 

факультету соціальної педагогіки та психології  

Запорізького національного університету,  

Запорізька область. 

 

 

 

 

 


