Циклограма проведення науково-організаційної роботи
міжвідомчої наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій
та науково-дослідної лабораторії проблем інклюзивної освіти
кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
№
Вид робіт
Відповідальний
Терміни
з/п
за виконання
виконання
1
2
3
4
1. Науково-методична
онлайн-зустріч
«Перспективи методичної підготовки
Координатор
фахівців закладів з інклюзивним Бондаренко Ю.А.,
навчанням» з доктором філософських НД лабораторія
20 вересня
наук,
спеціалістом
в
галузі
проблем
2021 року
нейропсихології,
біхевіористом
інклюзивної
(Терезія Сіансіоло, Ірасбург, Вермонт,
освіти
США)
2. Он-лайн лекція «Цифровий етикет в
Координатор
спеціальній освіті» для здобувачів Бондаренко Ю.А.,
освіти ІІІ рівня. Лектор – Катерина НД лабораторія
29 вересня
Царанок директор академічної спілки
проблем
2021 року
Modern Education & Research Institute
інклюзивної
(Брюссель, Бельгія)
освіти
3. Відкрита лекція «Що таке інклюзивне
Координатор
місто або рівні можливості для всіх».
Боряк О.В.,
Центр дозвілля молоді.
Всеукраїнська
громадська
організація
«Фундація
02 жовтня
регіональних
2021 року
ініціатив Суми»,
МН лабораторія
корекційнореабілітаційних
технологій
4. Науково-методичний вебінар із серії
Координатор
занять для здобувачів освіти «Різні
Бондаренко Ю.А., 06 жовтня
формати АВА в реаліях України»
НД лабораторія
2021 року (модуль
1).
Спікер
–
доктор
проблем
31 жовтня
філософських наук, спеціаліст в галузі
інклюзивної
2021року
нейропсихології, біхевіорист Тереза
освіти
Сіансіоло
5. VІІІ Міжнародна науково-практична
Координатор
24 листопада
конференція
«КорекційноКолишкін О.В.
2021 року
реабілітаційна діяльність: стратегії

розвитку у національному та світовому
вимірі»
6. Всеукраїнський з міжнародною участю
науково-методичний
семінар
Координатор
«Готовність педагогічних працівників
Бондаренко Ю.А.,
до роботи з дітьми з особливими
НД лабораторія
освітніми потребами в умовах освітньої
проблем
інклюзії: питання теорії і практики»
інклюзивної
Спікер – доктор філософських наук,
освіти
спеціаліст в галузі нейропсихології,
біхевіорист Тереза Сіансіоло
7. ІV Регіональний науково-практичний
семінар зі спеціальної педагогіки
Координатор
«Новітні
технології
спеціальної
Косенко Ю.М.
педагогіки: проблеми, перспективи та
шляхи запровадження»
8. Науково-методичний вебінар із серії
Координатор
занять для здобувачів освіти «Різні
Бондаренко Ю.А.,
формати АВА в реаліях України»
НД лабораторія
(модуль
2).
Спікер
–
доктор
проблем
філософських наук, спеціаліст в галузі
інклюзивної
нейропсихології, біхевіорист Тереза
освіти
Сіансіоло
9. ІХ Міжнародна науково-практична
конференція студентів та молодих
Координатор
учених «Корекційна та інклюзивна
Боряк О.В.
освіта очима молодих науковців»
10. V Конкурс творчих робіт (есе) «Світ
Координатор
один для всіх»
Чобанян А.В.
Реалізація
соціально-освітнього
Координатори
11. проєкту кафедри спеціальної та
Боряк О.В.,
інклюзивної освіти «Світ один на всіх»
Чобанян А.В.

06 грудня
2021 року –
09 грудня
2021 року

17 грудня
2021 року

01 березня
2022 року –
30 березня
2021 року

18 травня
2022 року
18 травня
2022 року
Протягом
року

